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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито правові та наукові підходи сутності об-

лікової політики. Проведено аналіз наукових праць учених, 
присвячених питанням аудиту облікової політики. Здійснено 
узагальнення мети і завдання аудиту облікової політики, які 
аргументовано в економічній та науковій літературі. Уточнено 
термінологічний зміст категорій «об’єкт аудиту» та «джерело 
інформації аудиту». Обґрунтовано об’єкт та джерело інформа-
ції аудиту облікової політики.

Ключові слова: облікова політика, об’єкт аудиту, джерело 
інформації аудиту.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты правовые и научные подходы сущности 

учетной политики. Проведен анализ научных трудов ученых, 
посвященных вопросам аудита учетной политики. Осущест-
влено обобщение цели и задания аудита учетной политики, 
которые аргументированы в экономической и научной лите-
ратуре. Уточнено терминологическое содержание категорий 
«объект аудита» и «источник информации аудита». Обоснован 
объект и источник информации аудита учетной политики.

Ключевые слова: учетная политика, объект аудита, ис-
точник информации аудита.

АNNOTATION
The article deals with the legal and scientific approaches es-

sence of accounting policies. The analysis of scientific papers on 
the issues scientists audit accounting policies. Done generaliza-
tion goals and objectives of the audit of the accounting policies 
that are reasonably economic and scientific literature. Content 
categories specified terminology «audited entity» and «source of 
information audit». Grounded object and source of information 
audit accounting policies.

Keywords: accounting policies, object audit, audit informa-
tion source.

Постановка проблеми. Бухгалтерський облік 
будь-якого суб’єкта господарювання будується 
на використанні законодавчо закріплених по-
ложень, правил і принципів. Разом із тим зако-
нодавством України передбачено вибір підпри-
ємствами альтернативних підходів методики та 
методології обліку, що найбільш об’єктивно від-
повідатиме особливостям їх діяльності. Таким 
чином, об’єктивна, дієва та функціональна сис-
тема бухгалтерського обліку підприємства розпо-
чинається з формування його облікової політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми сутності облікової політики, норма-
тивного регулювання, порядку її формування, 
документування та реалізації на підприємстві 
присвячено праці багатьох учених: Т.В. Бара-
новської, П.Є. Житнього, І.В. Колос, В.А. Ку-
лик, М.Т. Щирби та інших. Проте варто за-
значити, що питання аудиту стану організації 
обліку залишаються невисвітленими.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не применшуючи наукової 
та практичної значущості досліджень, дово-
диться констатувати, що в науковій літературі 
по-різному виокремлюють облікову політику: 
одні автори вважають її об’єктом аудиту, інші – 
джерелом аудиторських доказів. Тому на осно-
ві аналізу результатів досліджень обґрунтуємо 
власне бачення проблематики цього питання.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є спроба уточнення 
понятійного апарату: що є джерелом інформації 
для отримання аудиторських доказів та чи є об-
лікова політика підприємства об’єктом аудиту.

Виклад основного матеріалу. В науково-мето-
дичній літературі зустрічаються різні тлумачен-
ня сутності облікової політики, проте всі вони 
наближені до чинного законодавства. Так, облі-
кова політика, згідно із Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» [1] та Національного Положення (стан-
дарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні ви-
моги до фінансової звітності» [2], є сукупністю 
принципів, методів і процедур, які використовує 
підприємство для складання та подання фінан-
сової звітності. Інше трактування облікової полі-
тики визначено у Міжнародному стандарту бух-
галтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни 
в облікових оцінках і помилки». Із самої назви 
стандарту спостерігається розуміння облікової 
політики у множині: облікові політики – кон-
кретні принципи, основи, домовленості, правила 
та практика, застосовані суб’єктом господарю-
вання при складанні та поданні фінансової звіт-
ності [3]. Положення міжнародного стандарту 
пояснюється тим, що принципи та методи об-
ліку конкретного об’єкта є окремою обліковою 
політикою, а за національним положенням – 
сукупність таких облікових політик становить 
єдину облікову політику підприємства.

На думку М.Я. Чернія, визначення суті об-
лікової політики у вітчизняному законодавстві 
характеризує його «поверхневість», продикто-
вану у тому числі невизначеністю та нерозмеж-
ованістю понять «принципи», «методи», «про-
цедури», а також незрозумілістю взаємозв’язків 
з ними. Усе це спричинило до виникнення різ-
них точок зору у вітчизняній науці щодо визна-
чення «облікової політики», її мети, складових 
елементів [4].
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Різноманітність точок зору науковців свід-
чить, з одного боку, про складність цього пи-
тання, з іншого, – про відсутність системного 
підходу до його розв’язання [5, с. 42]. Усе це 
підтверджує актуальність питань не лише з точ-
ки зору обліку, а й аудиту облікової політики.

Насамперед згадаємо, що облікова політика 
підприємства затверджується розпорядчим до-
кументом – Наказ про облікову політику, По-

ложення про облікову політику, Облікова по-
літика тощо.

У розпорядчому документі про облікову по-
літику наводяться принципи, методи і проце-
дури, які використовуються підприємством для 
ведення бухгалтерського обліку, складання і 
подання фінансової звітності та щодо яких нор-
мативно-правовими актами з бухгалтерського 
обліку передбачено більш ніж один їх варіант, 

Таблиця 1
Мета і завдання аудиту облікової політики

Автор Мета – Завдання: 

В.А. Кулик 

встановлення її від-
повідності чинним 
нормативно-правовим 
актам, галузевим осо-
бливостям, характеру 
і масштабу діяльності 
підприємства, визна-
чення впливу її еле-
ментів на інформацію 
обліку та звітності.

встановити наявність розпорядчого документу про облікову по-
літику підприємства; визначити відповідність прийнятої обліко-
вої політики вимогам законодавства та положенням (стандартам) 
бухгалтерського обліку; вивчити дотримання під час розроблення 
наказу про облікову політику припущень і вимог, встановлених 
нормативними документами; проаналізувати й оцінити загальні та 
конкретні елементи облікової політики; дослідити повноту роз-
криття обраних під час формування облікової політики способів 
ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на оціню-
вання і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності; 
дослідити ступінь та достовірність розкриття облікової політики у 
фінансовій звітності підприємства; дослідити наявність та адекват-
ність системі управлінського обліку розпорядчого документу про 
облікову політику щодо управлінського обліку; встановити відпо-
відність елементів облікової політики чинному законодавству, що 
регламентує фінансовий та податковий облік; проаналізувати по-
даткові ризики, у випадку відсутності або неправильного складан-
ня розпорядчого документу про облікову політику.

Л.М. Поля-
кова, 

З.В. Билень 

встановлення її відпо-
відності чинним нор-
мативним та законо-
давчим актам, а також 
характеру і масштабу 
діяльності підприєм-
ства.

встановити наявність наказу (розпорядження) керівника про при-
йняття облікової політики на підприємстві; визначити відповід-
ність прийнятої облікової політики вимогам законодавства та П(С)
БО; вивчити порядок дотримання під час розроблення Наказу про 
облікову політику припущень і вимог, встановлених норматив-
ними документами; дослідити повноту розкриття вибраних при 
формуванні облікової політики способів ведення бухгалтерсько-
го обліку, що істотно впливають на оцінку і прийняття рішень 
користувачами бухгалтерської звітності; перевірити наявність 
посадових інструкцій, наявність та ефективність затвердженої 
системи документообігу, вибір форми ведення бухгалтерського 
обліку, встановлений порядок проведення інвентаризації майна та 
зобов’язань, затверджений робочий план рахунків бухгалтерського 
обліку; проаналізувати та оцінити загальні та конкретні елементи 
облікової політики.

Н.В. Піску-
нова, 

І.П. Петрова 

сприяння формуванню 
достовірної фінансової 
звітності підприєм-
ства згідно з вимогами 
чинного законодавства, 
принципами бухгал-
терського обліку та 
фінансової звітності, а 
також метою діяльнос-
ті (зокрема, стратегіч-
ною метою фінансового 
менеджменту).

встановлення – наявності і складу наказу про облікову політику 
підприємства; концепції, яка покладена в основу організації і ме-
тодики бухгалтерського обліку; направленості облікової політики 
підприємства з точки зору інтересів системи управління; відпо-
відності концепції облікової політики меті, характеру та умовам 
діяльності підприємства; послідовності застосування облікової 
політики; наявності методів і процедур обліку, відмінних від вста-
новлених нормативними документами, але таких, що дають змогу 
підприємству достовірно відображати його майновий стан і фінан-
сові результати; повноти розкриття обраних під час формування 
облікової політики способів ведення бухгалтерського обліку, що 
істотно впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами 
фінансової звітності; дотримання облікової політики. 

Б.Ф. Усач, 
З.О. Душко, 
М.М. Колос 

О.В. Воло-
шина 

комплексна оцінка її 
положень у відповід-
ності з нормами діючих 
законодавчих та норма-
тивних актів, а також 
масштабом та характе-
ром діяльності суб’єкта 
господарювання.

встановлення наявності на підприємстві Наказу про облікову по-
літику та його відповідності вимогам законодавства та П(С)БО; 
вивчення системи організації бухгалтерського обліку та внутріш-
нього контролю, на основі яких визначається об’єм та порядок 
проведення аудиторських процедур; аналіз та оцінка положень 
облікової політики для визначення їх впливу на показники бух-
галтерської звітності та їх достовірність; дослідження повноти 
розкриття вибраних способів ведення бухгалтерського обліку, що 
здійснюють істотний вплив на показники бухгалтерської звітності, 
оцінку та прийняття рішень її користувачами; перевірка наявнос-
ті затверджених посадових інструкцій, графіків документообігу, 
порядку проведення інвентаризації майна і зобов’язань, робочого 
плану рахунків бухгалтерського обліку.

Джерело: сформовано автором за [7; 14; 15; 16; 17]
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а також попередні оцінки, які використовують-
ся підприємством з метою розподілу витрат між 
відповідними звітними періодами. Одноваріант-
ні методи оцінки, обліку і процедур до такого 
розпорядчого документа включати недоцільно. 
Облікова політика може враховувати органі-
заційно-правову форму підприємства, галузеві 
особливості економічної діяльності, обсяги ви-
робництва тощо. Облікова політика є елемен-
том системи організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві [6].

Тому метою облікової політики у процесі ве-
дення бухгалтерського обліку є створення опти-
мальної, узгодженої та впорядкованої основи 
для складання достовірної звітності та при-
йняття ефективних економічних рішень на її 
основі [7, с. 59].

В економічній літературі спостерігається ви-
окремлення облікової політики як об’єкта ау-
диту та джерела інформації для аудиторського 
дослідження. З’ясуємо, що ж є об’єктом аудиту 
та які джерела інформації використовує ауди-
тор для отримання аудиторських доказів.

Зазначимо, що залежно від змісту об’єкта 
контролю аудитор вибирає відповідні джерела 
інформації, які дають повну характеристику 
досліджуваного об’єкта [8, с. 139].

Відповідно до міжнародного стандарту ауди-
ту 500 «Аудиторські докази» джерелами ауди-
торських доказів є: результати тестування чи 
проведення аудиторських процедур; інформа-
ція, отримана від суб’єкта господарювання; ін-
формація, отримана від третіх сторін [9]. Таким 
чином, Наказ про облікову політику аудитор 
отримує як джерело інформації для підтвер-
дження чи спростування певних даних у ре-
зультаті проведення тестування чи виконання 
інших процедур аудиту.

Низка науковців вважають, що об’єкт ауди-
торської діяльності – це взаємопов’язані еконо-
мічні, організаційні, інформаційні, технологіч-
ні та інші сторони функціонування системи, що 
вивчається, стан якої може бути оцінений кіль-
кісно і якісно [10, с. 12; 11, с. 31; 8, с. 15]. Інші 
виокремлюють об’єктом аудиту інформацію про 
окремі або взаємопов’язані факти (явища чи 
процеси) господарської діяльності суб’єкта гос-
подарського контролю, що відображена в систе-
мі бухгалтерського обліку та інших джерелах 
інформаційної структури і підлягає кількісній 
та вартісній оцінці [12, с. 113]. Також існує 
думка, що аудиторський контроль досліджує 
поведінку емпіричних об’єктів, тобто об’єктів, 
що реально існують. Емпіричні об’єкти поділя-
ють на натуральні, або фізичні, які існують у 
природі об’єктивно, незалежно від нашої волі 
і свідомості, і штучні (у тому числі технічні), 
створені за волею людини у процесі виробни-
чої діяльності [13, с. 80]. Проте усі науковці 
схиляються думки, що об’єкти аудиту можуть 
бути різними за складом та структурою, відно-
шенням до різних сфер діяльності, за іншими 
характеристиками, їх перелік не є вичерпним. 

До найбільш характерних об’єктів аудиту від-
носять: господарські засоби та джерела їх утво-
рення; господарські процеси діяльності; еконо-
мічні результати діяльності; методи, функції та 
організаційні форми управління.

Таким чином, зазначимо, що об’єкт аудиту – 
це окремий елемент факту господарської діяль-
ності підприємства (які відбулися, відбувають-
ся чи будуть відбуватися у майбутньому), на 
який направлена цілеспрямована дія аудитора.

Л.М. Полякова, З.В. Билень [14], Н.В. Піс-
кунова, І.П. Петрова [15] виокремлюють об-
лікову політику як об’єкт аудиту, визначають 
мету, завдання та напрями перевірки. 

Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос зазнача-
ють, що аудит облікової політики підприємства 
відіграє важливу роль для оцінки системи бух-
галтерського обліку та внутрішнього контролю. 
На думку авторів, аудит облікової політики дає 
змогу скласти уявлення не лише про бухгал-
терський облік, а і про професіоналізм бухгал-
терської служби та адміністрації підприємства, 
зацікавленість підприємства в результатах ді-
яльності [16, с. 110]. 

О.В. Волошина зауважує, що питання фор-
мування облікової політики та її виконання на-
лежить до важливих ділянок аудиту, що впли-
вають на судження про достовірність фінансової 
звітності [17].

У таблиці 1 узагальнимо наукові позиції ав-
торів щодо мети аудиту облікової політики.

Огляд наукової літератури, представлений 
у таблиці 1, свідчить про те, що облікова по-
літика науковцями розглядається як окремий 
об’єкт аудиту.

М.Т. Щирба та І.М. Щирба виокремлюють 
поняття «аудит ефективності облікової політи-
ки». Зокрема, зазначено, що організація ауди-
ту ефективності облікової політики передбачає: 
визначення об’єкта і суб’єкта аудиту; форму-
вання інформаційного забезпечення аудиту; 
визначення аудиторських процедур (методів, 
способів та прийомів); поділ аудиторського про-
цесу на стадії. Об’єктом аудиту ефективності є 
кількісні та якісні показники, які характери-
зують фінансово-господарську діяльність еконо-
мічного суб’єкта. При цьому автори Наказ про 
облікову політику відносять до внутрішнього 
інформаційного забезпечення [18]. 

Враховуючи мету аудиту, Т.В. Барановська 
пропонує винести облікову політику за межі 
об’єктів аудиту, оскільки вона не є показником 
фінансової звітності та вимагає відмови від ви-
користання терміну «аудит облікової політики», 
проте не обмежує можливостей використання 
облікової політики при здійсненні аудиту на всіх 
його стадіях [19, с. 129]. На нашу думку, по-
зиція автора є виправданою, оскільки, як було 
зазначено, облікова політика підприємства уза-
гальнюється в розпорядчому документі – Наказі 
про облікову політику, і в усіх наукових дослі-
дженнях (на які вже ми посилалися) визнача-
ється як джерело інформації для аудитора.
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Так, Ф.Ф. Бутинець Наказ про облікову 
політику характеризує як джерело інформа-
ції аудиту організації стану обліку [11, с. 325,  
с. 386, с. 422, с. 486, с. 551]. При цьому на-
уковець елементи облікової політики виокрем-
лює як об’єкти аудиту [11, с. 387, с. 422, с. 487, 
с. 552]. О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Сві-
дерський, розкриваючи питання організації та 
методики аудиту окремих об’єктів, виділяють 
Наказ про облікову політику джерелом ауди-
торських доказів у процесі аудиту [10, с. 109,  
с. 124, с. 162, с. 199, с. 221].

Повернемося до суті визначення облікова по-
літика, яке включає принципи, методи та про-
цедури. Не вдаючись до розкриття змісту ви-
значених понять, представимо їх ієрархію щодо 
один одного (табл. 2).

Також згадаємо, що аудит – це системний 
процес об’єктивного дослідження і оцінки показ-
ників фінансової звітності компетентними неза-
лежними на це особами (аудиторами) з метою 
висловлення думки в аудиторському звіті про 
фінансовий стан суб’єкта господарювання від-
повідно до встановлених критеріїв (застосовної 
концептуальної основи фінансової звітності) та 
подання результатів зацікавленим користувачам 
[18]. Концептуальна основа фінансової звітнос-
ті охоплює Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», націо-
нальні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку, інші нормативно-правові акти щодо ве-
дення бухгалтерського обліку та складання фі-
нансової звітності в Україні, а також внутрішні 
положення суб’єкта господарювання (до яких 
відноситься і наказ про облікову політику).

Висновки. Вищевикладене, на нашу думку, 
свідчить про проблематику термінологічного 
апарату, а не суттєво ґрунтовні питання ауди-
торського контролю окремих об’єктів аудиту.

Враховуючи проведені дослідження, можна 
говорити, що Наказ про облікову політику – це 
джерело інформації для отримання аудитор-
ських доказів, а об’єкт аудиту – стан організа-
ції бухгалтерського обліку на підприємстві.
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Таблиця 2
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Принципи облікової 
політики

Автономності, безперервної діяльності, періодичності, єдиного грошового вимірни-
ка, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повноти 
висвітлення, обачності, превалювання сутності над формою, постійності

Методи бухгалтер-
ського обліку

Хронологічне і сис-
тематичне спостере-
ження

Вимірювання гос-
подарських засобів, 
процесів

Поточне групування Підсумкове узагаль-
нення

Прийоми бухгалтер-
ського обліку

Документування Оцінка Рахунки Баланс 
Інвентаризація Калькулювання Подвійний запис Фінансова звітність 

Процедури бухгал-
терського обліку

Збір, пошук, реє-
страція, перевірка 
інформації

Вимірювання, оцін-
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Класифікація, об-
робка, часткове 
узагальнення

Повне узагаль-
нення, зберігання 
інформації 
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