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Важливим напрямком оргашзацп бухгалтерського облжу на пщприемств1 е розробка i затверд- 
ження облжово'! полпики. Нащональш стандарти облжу пропонують шдприемствам виб1р 
найбгпып оптимального вар1анта облжу його об’екпв, господарських операцш i npopecie. Кожна з 
альтернатив, що пропонуеться, е однаково прийнятною з боку держави та не суперечить законо- 
давству, однак тдприемство мае право обирати ту, що бшып повно вщображае специфжу його 
д1яльносп, допомагае у досягненш тактично! та стратепчно! мети пщприемства та певною м1рою 
дозволяе ефектавнппе використовувати р1зноманпш ресурси, яга йому належать.

Процес вщбору конкретних метод1в облжу завершуеться складанням Наказу про облжову 
полпику. Даний термш у практику пщприемств активно увшшов з 2000р., у зв’язку з набутгям 
чинносн Закону Украши «Про бухгалтерський облж та фшансову звпшстъ в Украпп». Серед 
нацюнальних положень (стандарта) бухгалтерського обл1ку положения (стандарт) щодо облжово! 
полпики пщприемства вщсуппй. Однак вщповщно до П(С)БО №1 «Загальш вимоги до фшансово'! 
звггносп» облжовою поливкою слщ вважати сукупшсть принцишв, метод1в i процедур, що !х 
використовуе тдприемство для складання та подання фшансово! звггносп. KpiM зазначених 
докуменпв, порядок i зм1ст наказу визначаеться згщно з Листом Мппстерства фшанадв Украши 
«Про облжову полпику» [1].

Анагпз нормативних докуменпв та сучасних економ1чних видань показав, що питаниям 
облжово! полпики придшяеться велика увага з боку науковц1в та фах1вц1в з бухгалтерського 
облжу.

Разом з цим, в м1жнародну практику облжу «облжова полпика» оф1ц!йно введено в 1975 popi i3 
впровадженням МСБО №1 «Розкриття облжово! полпики». У стандарт! визначено сферы, де 
можлшй pi3Hi шдходи щодо облжово'! полггики пщприемства [2].

До них вщнесено:
- загальш положения: полпика щодо консолщацп; конвертування або переведения шоземних 

валют, включаючи вщображення прибутгав i збитгав вщ курсово! р!зниц1; загальна полпика 
оцшки (тобто гсторична соб1варт1сть, загальна кушвельна спроможшсть, вщновлювальна 
варпсть); поди, що вщбуваються теля дати балансу; оренда; придбання у розстрочку або поетапш 
платеж! та вщповщш вщеотки; податки; довгостроков1 контракта; привше'!;

- актави: дебпорська заборговашеть; запаси (складсьга запаси й незавершене виробництво) i 
вщповщна соб1варт1стъ реагпзовано! продукци; актави, що амортазуються, та амортизац1я; 
сгльськогосподарсьга культури на кореш; земля, призначена для майбутнього використання, i 
вщповщш витрати на Г! облж; швестацн; доч1рш пщприемства, асоцшоваш компани та mini 
швестацн; дослщження i розробки; патента на товарш знаки: гудвш;

- зобов'язання i забезпечення: гарантп; контракта! зобов'язання i непередбачеш подн; витрати 
на пенен й програми пенсшного забезпечення; виплата при звшьненш з робота та при скороченш 
штата;

- прибутки та збитки: методи визначення доходу; видатки на експлуатацпо, ремонт i 
модершзац1ю; прибутки i збитки вщ реагпзацп майна; облж резерв1в, передбачених статутом, або 
шших, включаючи Н, що безпосередньо дебетуються та кредитуються на рахунках, на яких 
вщображаються прибутки [3].

На нашу думку, облжова полпика мае забезпечити ягасш характеристики фшансово! звпносп: 
достов1ршсть, доступшсть, доречшетъ i зютавшеть, яга встановлеш П(С)БО 1.

Проведет виб1рков1 дослщження науковц1в з бухгалтерського облжу, вказують на позитивну 
динамжу щодо наявносп зазначених наказ1в на пщприемствах Украши.

3 метою дослщження стану розвитку втгчизняних систем облжу проводилось опитування 20 
аудитор1в. Ними було зазначено, що лише 15 % пщприемств мають Наказ про облжову полпику,
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який адекватний !х д1яльност! й реально застосовуеться на шдприемств! [5]. Вщомо, що аудитори, 
як правило, працюють з шдприемствами, яга за законодавством повинш оприлюднювати 
фшансову звтпсть.

Анал1з практики формування та застосування облжово! полггики шдприемств дозволив встано- 
вити, що в сучасних умовах процесу Г! формування придшяеться недостатня увага як з боку 
пращвнигав бухгалтерсько! служби, так i з боку власнигав та адмппстрацй пщприемства.

Наявш накази маютъ неоднакову структуру, школи, навпъ, формальний шдхщ, в них не 
вщчуваеться специф1ки галуз1 та д1яльност! пщприемств. Тага недолжи зумовлеш не лише 
недоброягасним вщношенням до формування цього документу, а й вщсутносН надежно! 
нормативно! бази та достатнього р1вня висвтглення даного питания у спещальних та наукових 
журнал з бухгалтерського облжу.

Результата анал1зу наказ1в про облжову полтгику шдприемств свщчать, про те, що найчастппе 
вони складаються з уривгав нормативних документов, яга у бшьшосп випадгав не передбачають 
жодних альтернатив, а мютять загально вщом1 норми, обов’язков! для застосування вшма 
оргашзащями. Наказ про облжову полтгику, який повинен являти собою конкретний документ з 
системи докуменпв регулювання шдприемством, найчастппе мае описовий характер, що 
ускладнюе постановку регулярного процесу шдготовки достов1рно! фшансово! шформаци i робить 
малозрозумшою для користувач1в шформащю про облжову полтгику, яка розкриваеться у 
ф!нансов!й звггносН [4].

KpiM цього, у наказах немае розмежування м1ж методичними, оргашзацшними та техшчними Г! 
положениями, вщсутня лопчна послщовшсть щодо викладання окремих елеменпв та не 
забезпечуеться взаемозв’язок м1ж ними [6].

Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок про те, що дпочи нормативш документа 
не дають чггкого визначення облжовш полггищ та Г! сшввщношенню з системою бухгалтерського 
облжу в цшому.

Цей термш застосовуеться, перш за все, для формування показнигав фшансових звтв, тобто 
для забезпечення шформащею про фшансовий стан пщприемства зовшшшх користувач1в, яга 
зацжавлеш в ягасному контролю за вкладеними фшансовими ресурсами.

Та частана облжово! полггики, яка стосуеться формування шформаци для внутрппшх 
управлшських потреб не носить регламентованого законодавством характеру i може прийматася у 
найзручншпй форм!, яка б забезпечила кер1вництво оперативною управлшською шформащею, але 
ж принципи, методи i процедури формування тако! шформаци повинш обов’язково вщповщати 
дпочому законодавству.

Вивченням питань вибору оптимально! для шдприемства облжово! полггики займаеться багато 
в1тчизняних та зарубтжних науковщв. Сдино! думки щодо складових (елеменпв) облжово! 
полггики серед них немае. Вважаемо, оптимальною наступну структуру:

Роздш 1. Методолопчна частана - мютать положения, яга регулюють методолопю ведения 
бухгалтерського облжу. В даному роздип висвплюють питания, прийняття рппення по яким 
впливае на показники фшансових звтв: метод оцшки вибуття запашв, який визначае цшу групу 
показнигав - залишок запашв у баланс!, розм!р незавершеного виробництва, соб1варт1стъ готово! 
продукцп, як наслщок - фшансовий результат.

Роздш 2. Методична частана - складаеться i3 метод1в ведения бухгалтерського облжу, яга опи- 
сують порядок вщображення фшансово-господарських операцш у систем! бухгалтерського обл1ку. 
У данш частит описуеться технжа вщображення операцш.

Роздш 3. Оргашзацшна - описуе оргашзацпо системи бухгалтерського облжу. Фжсуюгь фор
му, за якою ведуть бухгалтерський облж, споыб оргашзацп бухгалтерсько! служби, функцп 
пращвнигав апарату бухгалтер!! та mini оргатзацшш аспекта бухгалтерського процесу.

Вважаемо, що облжова полггика шдприемства - це не просто сукупшсть способ1в ведения 
облжу, обраних вщповщно до умов господарювання, але й виб1р методики облжу, яка надае 
можливють використовувати р1зш вар1анта вщображення факпв господарського життя в облжу 
(залежно вщ поставлено! мета).

Облжова полггика повинна забезпечити:
- незмшшсгь протягом поточного року прийнято! методологи вщображення окремих госпо- 

дарських операцш та оцшки майна. Змша методологи обл1ку на наступний рж повинна передбача- 
тись у примтгках до р1чно! фшансово! звиностц

- повноту вщображення в обл!ку за звтгний перюд (мюяць, квартал, рж) ycix господарських 
операцш, що були проведет за цей час, та результате швентаризацп майна i зобов'язань;
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- правилыпсть вщнесення дохсццв та витрат, до вщповщних звкних пернццв, незалежно вщ ча
су надходження доход1в та оплати витрат, яюцо шше не встановлено чинним законодавством;

- розмежування в облпсу поточних витрат на виробництво та каштальних швестицш;
- тотожшсть даних аналггичного облпсу оборотам та залишкам синтетичного облпсу на перше 

число кожного мюяця.
На нашу думку, пщприемства маютъ обов’язково висвгглити у наказ1 про облжову полггику на- 

ступне:
методи ощнки вибуття запашв;
перюдичшсть визначення облжово'1 вартосп одинищ запас1в; 
порядок облпсу i розподшу транспортно-загоивельних витрат; 
метод амортизацп необоротних актив1в;
варпсш ознаки предмейв, що входятъ до складу малощнних необоротних матер1альних 

актив1в;
особливосН використання класу 8 «Витрати операцшно! д1яльносто>; 
перюдичшсть й порядок проведения доощнки необоротних актив1в; 
метод обчислення резерву сумшвних борпв;
перелпс створюваних забезпечень наступних витрат i платеж1в; 
порядок ощнки ступеня завершеносп операщй i3 надання послуг;
перелпс i склад змшних i постшних загальновиробничих витрат, бази ix розподшу; 
передне i складу статей калькулювання виробничо! соб1вартосп продукцп, робгг, послуг; 
nopir суттевосп щодо окремих об’екйв облжу, тощо.

Принцип послщовноси передбачае постшну реал1зацпо прийнято! стабшьно!' облжово! 
полггики. Проте, вона може змпповатися, якщо на пщприемстш змппоються статупп вимоги або 
вимогу органу, що здшенюе функцп з державного регулювання методологи бухгалтерського 
облжу та фшансово! звггностц або якщо змши облшово! пол1тики забезпечать достов1рнппе 
вщображення подш у бухгалтерському облжу та фшансовш звггностц

Практика д1яльносп тдприемств потребуе дотримання принципу ефективностц або 
економ1чно1 доцшьносп у веденш бухгалтерського облжу. Вш означае, що витрати на ведения не 
повинш бути надто великими пор1вняно i3 вигодами. Таким чином, ращонал1защя облжово! 
полггики пщприемства здатна значно покращити ефектившеть д1яльност1 пщприемства, його 
фшансовий стан не потребуючи додаткових фшансових чи ресурсних укладень.
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