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Анотація. У даній статті розглядається процес формування облікової 

політики, його особливості, а також його основні аспекти. Крім того, у ній 

розглянуто нормативні документи, що регулюють його. Окрема увага 

приділяється недолікам нормативно-правової бази та її брак на даному етапі. 

На сьогоднішній це є важливою проблемою процесу формування облікової 

політики підприємства. Крім того, у роботі пропонуються шляхи та методи 

удосконалення процесу облікової політики на основі уже існуючих документів 

та можливого створення нових у майбутньому. Аналіз теперішнього 

становища свідчить про те, що зміни необхідні задля недопущення більш 

серйозних проблем. 

Abstract. In this paper discusses the formation of accounting policy, its features 

and its main aspects. In addition, it considers regulations governing it. Special 

attention is paid to deficiencies in the legal framework and the lack of it at this stage. 

Today it is an important issue process of forming accounting policies. In addition, in 

the proposed ways and means of improving the process of accounting policies based 



on existing documents and create new potential in the future. Analysis of the current 

situation shows that changes are needed to prevent more serious problems. 
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Вступ.  

Дотримання підприємствами загальних принципів і правил формування 

облікової політики, що наводяться у нормативних національних актах та 

МСФЗ, є надзвичайно важливим. Адже облікова політика створюється для 

надання підприємствами повної, об’єктивної та достовірної інформації, яка б 

була корисною для прийняття управлінських рішень, а також її розкриття 

забезпечило б надходження інвестицій: «Розкриття обліково-аналітичної 

інформації в умовах глобалізації бізнесу, про що свідчить практика, стає такою 

якісною характеристикою, яка має найбільший попит серед користувачів, що 

об’єктивно пов’язано з потребами забезпечення прозорості їхньої діяльності 

також». [5, с.9-10] Але наразі слід визнати, що сучасні нормативні документи, 

відповідно до яких накопичується первинна поточна облікова інформація та 

інформація у звітності, мають ряд недоліків, усунення яких підвищить якість 

процесу формування облікової політики щодо формування обліково-

аналітичної інформації. Тому дослідження нормативно-законодавчого 

забезпечення як одного з напрямів удосконалення формування облікової 

політики є важливим та актуальним. Вивченням та аналізом сутності, а також 

недосконалості питань облікової політики займалися такі економісти як М.Т. 

Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Г.П. Голубнича, М.Я. 

Дем’яненко, І. В. Жиглей, З.В. Задорожний, Я.В. Соколов, М.С. Пушкар, В.Г. 

Швець. Між тим, ще існує потреба у комплексних дослідженнях нормативних 

документів і методик формування облікової політики підприємства. 



Основний текст.  

Національна нормативно-правова база на разі має декілька недоліків: 

недостатня розмежованість між такими поняттями як «облікова політика» та 

«облікова оцінка»; використання таких елементів (термін корисного 

використання, вартісний критерій, методи амортизації та переоцінка основних 

засобів); брак пояснень окремих частин таких як незавершене виробництво чи 

готова продукція; відсутність пояснення для застосування відповідних 

прийомів, методології (плюси, мінуси та як це вплине на фінансові показники); 

не наведені важливі вказівки та рекомендації про використання та 

відображення господарських операцій; незатверджений певний типовий 

документ про ведення процесу облікової політики, що вирішує проблему 

підприємств складати його в довільній формі. Наслідком цього є те, що процес 

формування облікової політики для підприємств створює низку проблем. Одна 

з них виникає при остаточному вибору методології, а також принципів 

бухгалтерського обліку з вже до цього моменту існуючої нормативної бази. В 

багатьох наказах про облікову політику часто знаходять схожий або зроблений 

на основі іншого перелік певних елементів, так як більшість бухгалтерів 

сприймають принципи, прийоми та методи, прописані в стандартах 

обов’язковими для всіх, що є невірним, так як облікова політика покликана 

відображати позицію підприємства стосовно тих елементів обліку, щодо яких 

нормативні документи дають право вибору. Тобто, при накозовій формі вона не 

повинна знаходити свого відображення в обліковій політиці відповідної 

установи, адже це не належеть до його облікової політи. Інша проблема - це 

необов’язковісь або формальну важливість наказу про облікову політику. Тому 

що багато підприємств розробляють його на базі вже існуючого, що 

використовується в іншому підприємстві, що звичайно є не правильно. 

Облікова політика має рахуватися із специфікою кожного окремого суб’єкта 

господарювання і створюватися виключно під його особливості та аспекти. [13] 

Слід зазначити що іноді є проблема з серйозними прорахунками які 

спровоковані використанням організації чи установи тих елементів, яких які їм 



не характерні та не будуть взагалі використовуватися у їхній практиці. Це 

стається якщо певне виробниче підприємство бере для використання схожий 

наказ про облікову політику, наприклад, торгового підприємства або навпаки. 

Отже підприємства зможуть використовувати свою облікову політику 

якісно та ефективно тільки  тоді, коли будуть внесені зміни в нормативно-

правову базу: узгодити вимоги окремих нормативних документів; детальніше 

розкрити суть та аспекти в нормативних документах, характерні особливості 

застосування, плюси та мінуси певних елементів облікової політики; приділяти 

значну увагу використанню автоматизованого обліку, графікам документообігу, 

посадовим інструкціям; встановити стійкі вимоги до змісту, почерговості 

складання та підтвердження, строків і порядку внесення змін до Наказу про 

облікову політику. [13] 

Актуальним питанням у вирішенні ряду проблем в сфері нормативно-

правового забезпечення облікової політики залишається гармонізація 

національних стандартів з міжнародними. 

Висновки. 

В результаті виконаної роботи можна відзначити, що основними 

проблемами формування якісної облікової політики підприємств є: відсутність 

чіткого розмежування між основними поняттями облікової політики, брак 

пояснень окремих елементів, недостатність розкриття сфери застосування 

окремих прийомів та методів. На сьогодні в Україні є недостатньо нормативно-

правових документів, які б регулювали процес формування облікової політики 

на підприємствах. Більш ефективної організації цього процесу можливо досягти 

за умови гармонізації національних стандартів з міжнародними. 
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