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Антонація. Розглянуто особливості формування Положення про облікову 

політику підприємства енергетичної галузі, що переходить на Міжнародні 

стандарти фінансової звітності (МСФЗ), на прикладі ПАТ «Центренерго». 

Досліджено порядок відображення змін у бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності, що нададуть можливість здійснювати найбільш ефективне 

управління підприємством. Надано пропозиції щодо вдосконалення досліджуваної 

облікової політики ПАТ. 
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Abstract. The features of formation of the Regulations on the accounting policies 

of the energy sector, which goes on Mfzhnarodni Financial Reporting Standards 

(IFRS), the example of PJSC "Centrenergo." Studied the order of the changes in the 

accounting and financial reporting, which will enable to carry out the most efficient 

management. The proposals for improving the study of accounting policies PJT. 
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Вступ. Для роботи будь-якого підприємства однією з основних умов є 

лаконічно складена облікова політка даного суб’єкта господарювання, яка б 

відповідала усім регулятивам, виду діяльності підприємства і в свою чергу 

забезпечувала користувачів достовірною і правдивою обліково-аналітичною 

інформацією, а це, як правило, власники, інвестори, державні органи тощо. 

Ступінь розробки питань дослідження у літературі. Методикою 

формування облікової політики на підприємствах, напрямів і проблем її 

впровадження та удосконалення, приділяють увагу такі автори, як Р. Алборов, В. 

Базилевич, Т. Барановська, М. Білуха, Ф. Бутинець, Г. Голубнича,  П. Житній, М. 

Кужельний, А. Пилипенко, М. Пушкар, В.Швець – та інші. Безумовно більшість 

праць приділяється вирішенню проблем формування облікової політики великих 

підприємств, проте у цьому питанні ще є ряд невирішених проблем. Особливо 

загострюються такі проблеми у період впровадження МСФЗ. Досліджуючи досвід 

впровадження міжнародних стандартів, Голубнича Г.П. відмічає позитивні 

сторони цьго процесу, підкреслюючи, що нова звітність за МСФЗ має багато 

переваг. [5, с.99] Але практика свідчить про значні протиріччя в процессі 

впровадження МСФЗ, окремі з них і розглядаються у роботі. 

Метою даного дослідження є вивчення облікової політики підприємства 

енергетичної галузі та з’ясування того, чи є в ній недосконалі моменти і 

запропонувати напрями їх усунення. Предметом дослідження є методика і 

організація розробки облікової політики великого підприємства в умовах 

впровадження МСФЗ та особливості надання обліково-аналітичної інформації в 

нових умовах. Об’єктом даного дослідження є процес формування облікової 

політики ПАТ «Центренерго». ПАТ є одним з найбільших державних 

конкурентних компаній в енергетичній галузі. Товариство було створено 23 липня 

1998 року, шляхом корпоратизації1. Сумарна встановлена потужність виробничих 

активів - 7665 МВт, що дорівнює близько 14% від загальної потужності 

електростанцій України. 

1 До складу Товариства входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, м. Українка, 
Зміївська ТЕС у Харківській області, смт. Комсомольське, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області, м. Світлодарськ 
та відокремлений підрозділ "Ременерго", що розташований у м. Черкаси. 

                                                           



Викладення матеріалу. Відповідно до Закону облікова політика - це 

сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством 

для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності. [1] 

В економічній літературі наводяться також і інші визначення облікової політики. 

[3,6,7,9,11]   

В умовах переходу на МСФЗ відбуваються суттєві зміни в локальній системі 

бухгалтерського обліку і фінансовій звітності. Одним з таких суттєвих напрямів 

змін є формування облікової політики підприємства, тому для досягнення мети 

дослідження необхідно взаємопов’язані такі процеси: по-перше. перехід на 

МСФЗ; по-друге, формування локальної системи бухгалтерського обліку і 

фінансовій звітності на підприємстві; по-третє, зміни в організації. Для 

формування облікової політики необхідно мати опис  бізнесу - бізнес-середовища, 

в якому здійснюється діяльність підприємства. Види діяльності ПАТ 

«Центренерго» за КВЕД - це виробництво електроенергії (40.11.0); постачання 

пари та гарячої води (40.30.0); будівництво будівель (45.21.1.); будівництво 

енергетики, добувної та обробної промисловості (45.21.5.); діяльність зв’язку 

(64.20.0.); розподілення та постачання електроенергії (40.13.0.)  

Об'єктами облікової політики є господарські засоби, джерела їхнього 

формування та господарські процеси, основні з них мають наступні 

характеристики: 

Основні засоби (тис. грн)     2 881 854 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (тис. грн)     1 572 977 
Зареєстрований капітал (тис. грн)     480 229 
Векселі видані (тис. грн)      37 256 
Чистий дохід від реалізації продукції (тис. грн)     2 855 331 

Джерело: складено автором, за даними ф. №1 і ф. №2 за 1 півріччя 2016 року  

За своєю структурою Положення про облікову політику ПАТ складається з 

28 розділів. Найбільшими з них є Розділ 9 «Основні засоби» і Розділ 13 

«Фінансові інструменти», що відповідає вимогам практики і теорії переходу на 

МСФЗ. Розділ 9 «Основні засоби» являє собою правила формування облікової 

інформації на основі МСБО 16 «Основні засоби», детальну характеристику 

поняття, об’єктів, груп ОЗ, їхньої оцінки і визнання. Справедливу вартість для 



оцінки ПАТ не застосовує. Також визначено прямолінійний метод нарахування 

амортизації. Що до 13-го розділу «Фінансові інструменти», то можна зробити 

висновок, що ПАТ для надання обліково-аналітичної інформації використовує 

правила і принципи МСФЗ: МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 

39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові 

інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», які 

застосовуються у ПАТ з початку 2012 року для фінансової звітності згідно норм 

ст. 12-1 Закону України.[3] 

Значення переходу на МСФЗ. Значущим аспектом переходу українських 

підприємств на МСФЗ є те, що їм надається можливість залучення до 

міжнародних ринків капіталу. Для закордонних інвесторів головним є прозора 

інформація, яка надається у звітах, щоб мати можливість простежити і зрозуміти 

через фінансову звітність те, як використовується наданий інвестований капітал. 

У своїй статті Голубнича Г.П. підкреслює складність поняття прозорості: 

“Поняття «прозорість» історично пов'язане з розвитком корпоративних форм 

організації господарської діяльності та управління нею, особливо з введенням 

колективної відповідальності членів правління компанії. Починаючи з 70-х років 

XX століття, з прийняттям Четвертої Директиви Ради ЄЕС прозорість вже 

розглядається як базова категорія процесу забезпечення користувачив якісною 

інформацією для прийняття рішень.…в сучасній економічній літературі поняття 

прозорості використовується у наукових дослідженнях за різними напрямами: від 

прозорості інформаційного забезпечення до прозорості діяльності суб'єктів 

господарювання і прозорості фінансового ринку. [4, с.27] 

Перша фінансова звітність, у якій ПАТ застосовує МСФЗ шляхом чіткого та 

беззастережного твердження про відповідність МСФЗ, була складена станом на 

31.12.2013 р. На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. ПАТ виконало всі 

необхідні коригування у відповідності до МСФЗ 1 „Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності”. В таблиці наведено результати 

аналізу застосування ПАТ МСФЗ.  

 



Товариство 
застосовує 

МСФЗ 

  МСФЗ 1. Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності 

  МСФЗ 2. Платіж на основі акцій 
    ні МСФЗ 3. Об’єднання бізнесу 
  МСФЗ 5. Непоточні активи, утримувані для продажу, та 

припинена діяльність 
  МСФЗ 7. Фінансові інструменти: розкриття інформації 
  МСФЗ 8. Операційні сегменти 
  МСФЗ 9. Фінансові інструменти 

    ні МСФЗ 10. Консолідована фінансова звітність 
    ні МСФЗ 13. Оцінка за справедливою вартістю 

Хоча ПАТ «Центренерго» і перейшло на МСФЗ з 01.01.2012 року, але вого 

застосовує лише 6 стандартів МСФЗ. (1,2,5,7,8,9). Про застосування П(с)БО в 

Положенні про облікову політику ПАТ «Центренерго» не вказано, але багато 

об'єктів обліку і звітності залишилося поза межами МСФЗ та МСБО. Очевидно, 

підприємство в процесі їхнього обліку використовує національні стандарти. 

Одним із недоліків, виявлених у ході дослідження стала відсутність МСФЗ 3 і 

МСФЗ 10, які взаємопов'язані між собою. Так до складу ПАТ входить 3 теплові 

електростанції, відокремлений підрозділ, що здійснює формування 

консолідованої фінансової звітності материнською компанією, якою виступає 

ПАТ «Центренерго». Також щоб підвищити доречність, достовірність і зіставність 

інформації, яку суб'єкт господарювання подає у своєму фінансовому звіті про 

об'єднання бізнесу та його результати, ПАТ повинно дотримуватися принципів 

МСФЗ 3. Вагомим мінусом також є відсутність МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 

вартості». Згідно з видами діяльності підприємства цей МСФЗ має бути 

обо'язковим, так як основна мета стандарту - визначити ціну, за якою відбувалася 

б звичайна операція продажу актива чи передачі зобов'язання. [2] 

Висновки та пропозиції. Розробка Положення про облікову політику на 

підприємстві - це трудомісткий і відповідальний процес, оскільки йому у 

подальшій діяльності доведеться дотримуватися і враховувати свої активи і 

зобов’язання згідно з розробленою ним обліковою політикою. Це вимагає 

зосередженого підходу для розробки облікової політики, яка б відповідала 



специфіці підприємства. Таким чином, кожна організація повинна досконало 

вивчити законодавство, акти, декларації, відповідно до яких срозробляється 

облікова політика. В іншому випадку – контролюючі органи накладають штрафні 

санкції. Також слід приділяти увагу всій системі обліку і звітності, яку здійснює 

ПАТ. Все це дасть можливість вести бухгалтерський облік прозоро та полегшити 

облікову роботу на підприємстві. Зміни в обліковій політиці регулюються 

відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 

помилки». Стандарт не містить обмежень що до корегування. Воно може 

відбуватися, щоб інформація була: доречною для потреб користувачів; 

достовірною; вільною від упереджень; повною у всіх суттєвих аспектах. У ході 

дослідження також стало зрозумілою необхідність внесення змін ПАТ 

«Центренерго» у Положення про облікову політику що до застосування МСФЗ. 
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