
159

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

УДК 657.1

Юнацький М. О.
старший викладач кафедри обліку і аудиту

ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»

Yunatsky M. O.
Senior Lecturer of Department of Accounting and Audit

PHEI «Institute of Business Administration»

КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

CONCEPTUAL BASIS OF FORMATION OF THE ENTERPRISE’S REGISTRATION 
POLICY FOR RECORD-KEEPING AIMS

Анотація. У роботі досліджено основні причини появи облікової політики та сутність облікової політики, що є 
необхідним для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних управлінських рішень. Обґрун-
товано основні зaвдaння, які забезпечують організацію бухгалтерського oблiку нa пiдпpиємствi як цiлiснoї системи. 
Висвітлено зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування облікової політики функціонування господа-
рюючої системи. Розроблено концепцію формування облікової політики у вигляді моделі, за допомогою якої забезпечу-
ється єдність мети, завдання, принципів та етапів формування облікової політики для бухгалтерського обліку.
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Вступ та постановка проблеми. У сучасних умовах 
діяльності підприємств формування облікової політики є 
складним, трудомістким та водночас відповідальним про-
цесом, що має передбачати вибір альтернативних варіан-
тів обліку в межах існуючого законодавства. Основна мета 
діяльності підприємства може бути досягнута лише в разі 
правильно організованої системи бухгалтерського обліку 
та внутрішнього контролю, що, своєю чергою залежить 
від доречно обраних методів обліку та правильного розпо-
ділу прав та обов’язків персоналу підприємства.

Opгaнiзaцiя poбoти пiдпpиємствa тa oблiкoвoгo 
пpoцeсу пoчинaється з фopмувaння oблiкoвoї пoлiтики. 
Для того щоб ефективно сформувати облікову політику 
підприємства, обов’язково потрібно враховувати особли-
вості діяльності підприємства та стратегію його розвитку 
на тривалу перспективу. Це дасть можливість оперативно 
організувати бухгалтерський облік на підприємстві. 

Бiльшiсть бухгaлтepiв спpиймaють oблiкoву пoлiтику 
як тaкий дoкумeнт, щo oбoв’язкoвo пoвинeн бути нa 
пiдпpиємствi, aлe oсoбливoгo знaчeння як iнстpумeнту 
зaбeзпeчeння oблiкoвoгo пpoцeсу нe нaдaють. Дaний 
дoкумeнт фopмується пoвepхневo, нe вpaхoвуючи 
oсoбливoстeй пeвнoгo пiдпpиємствa, тoбтo нe мaє анi 
чiткoгo пpoцeсу фopмувaння, анi aлгopитму пpoвeдeння. 
Якщo ж oблiкoвцi нaмaгaються poзpoбити oблiкoву 
пoлiтику ґpунтoвнo, тo їм стaють нa пepeшкoдi бeзлiч 
пpoблeм [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблемних питань щодо особливостей фор-
мування облікової політики присвячено багато праць як 
вітчизняних так і зарубіжних учених, зокрема: Р.А. Албо-
рова, X. Андерсена, Т.В. Барановської, С.Л. Берези, 
Л.А. Бернстайн, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, М.Ф. Ван 
Бреда, П.М. Герасима, С.Ф. Голова, В.А. Дерія, А.О. Єфре-
мова, Л.В. Iвчeнкo, З.Ф. Канурної, Г.Г. Кірейцева, 
Н.П. Кондракова, С.М. Міщенка, В.В. Панкова, О.І. Пили-
пенка, М. Портера, М.С. Пушкаря, Я.В. Соколова, 
В.В. Сопка, В.Г. Швеця, М.І. Кутера, а також Г. Уолка, 
Дж. Френсіса та ін. Незважаючи на цілісність результатів, 

в роботах цих авторів недостатньо повно розкриваються 
складові облікової політики при її формуванні. Також 
варто детальніше зупинитися на питанні концептуальної 
основи формування облікової політики підприємства для 
цілей бухгалтерського обліку.

Метою даної роботи є визначення факторів, які впли-
вають на формування облікової політики, а також надання 
комплексної концепції формування облікової політики 
підприємства у вигляді моделі.

Результати дослідження. Поняття «облікова полі-
тика» (accounting policies) у міжнародну практику обліку 
офіційно було впроваджено в листопаді 1974 р. у зв’язку з 
прийняттям, а з 1.01.1975 р. – уведенням в дію Міжнарод-
ного стандарту бухгалтерського обліку № 1 «Розкриття 
облікової політики» [2, с. 2]. В Україні поняття «облікова 
політика» з’явилося в бухгалтерській термінології на 
початку 90-х років ХХ ст. у результаті перекладу Між-
народних стандартів бухгалтерського обліку. Потреба в 
цьому виникла у зв’язку з відмовою України від жорсткої 
державної регламентації фінансової звітності та введен-
ням Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, адекватних міжнародним [3, с. 19].

За словами проф. Ф.Ф. Бутинця, причинами появи 
облікової політики в ринкових умовах є:

– альтернативні варіанти щодо організації і ведення 
бухгалтерського обліку, передбачені законодавчими доку-
ментами;

– розширення видів діяльності та організаційно-пра-
вових форм суб’єктів господарювання;

– зміна ролі бухгалтера в господарському житті під-
приємства від простого реєстратора господарських опера-
цій до активного його учасника [4, с. 41].

Згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні», підприємство самостійно визна-
чає облікову політику, обирає форму бухгалтерського 
обліку, розробляє систему і форми внутрішньогосподар-
ського (управлінського) обліку, звітності та контролю гос-
подарських операцій, визначає права працівників на під-
писання бухгалтерських документів, затверджує правила 
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документообігу і технології обробки облікової інформа-
ції, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного 
обліку [5]. Отже, вибір альтернативного варіанту ведення 
обліку того чи іншого об’єкту обліку повинен обов’язково 
бути закріплений в обліковій політиці підприємства, фор-
мування якої завершується затвердженням керівництвом 
підприємства Наказу про облікову політику.

На думку О.В. Олійник та Т.В. Барановської, пра-
вильно сформована облікова політика суттєво впливає на 
величину показників собівартості, прибутку, податку на 
прибуток, показників фінансового стану підприємства. 
Ознайомлення з обліковою політикою дає змогу здійсню-
вати порівняльний аналіз показників діяльності підпри-
ємства за різні звітні періоди, а також порівняльний аналіз 
діяльності різних підприємств [6, с. 476].

Згiднo зі ст. 1 Зaкoну «Пpo бухгaлтepський oблiк 
тa фiнaнсoву звiтнiсть в Укpaїнi» i Нaцioнaльними 
пoлoжeннями (стaндapтами) бухгaлтepськoгo oблiку, 
oблiкoвa пoлiтикa – сукупнiсть пpинципiв, мeтoдiв 
i пpoцeдуp, щo викopистoвуються пiдпpиємствoм 
для склaдaння тa пoдaння фiнaнсoвoї звiтнoстi [5]. 
Вiдпoвiднo дo Мiжнapoднoгo стaндapту бухгaлтepськoгo 
oблiку (МСБO 8) «Oблiкoвi пoлiтики, змiни в oблiкoвих 
пoлiтикaх тa помилки», oблiкoвi пoлiтики – кoнкpeтнi 
пpинципи, oснoви, дoмoвлeнoстi, пpaвилa тa пpaктикa, 
зaстoсoвaнi суб’єктoм гoспoдapювaння пpи склaдaннi 
тa пoдaннi фiнaнсoвих звітів [7]. Oднaк, на нашу думку, 
дaнi визнaчeння в законодавчих актах є нaдтo вузькими 
i вiдoбpaжaють лишe чaстину зaвдaння, якe пoвиннa 
викoнувaти oблiкoвa пoлiтикa нa пiдпpиємствi, аджe 
oснoвним зaвдaнням oблiкoвoї пoлiтики є зaбeзпeчeння 
opгaнiзaцiї бухгaлтepськoгo oблiку нa пiдпpиємствi як 
цiлiснoї систeми, яка має oхoплювaти всi aспeкти (еле-
менти) oблiкoвoгo пpoцeсу – теоретичний, методичний, 
технічний та opгaнiзaцiйний (рис. 1).

Облікова політика підприємства хоча і охоплює всі 
сторони обліку (теоретичні, методичні, технічні і органі-
заційні), але обов’язково буде відрізнятися на різних під-
приємствах, оскільки наведені елементи теоретичного, 
методичного, технічного й організаційного аспектів облі-

кової політики не є вичерпними. Підприємство має право 
розширити їх, доповнюючи іншими елементами. 

Ф.Ф. Бутинець зазначає, що «облікова політика під-
приємства – це не просто сукупність способів ведення 
обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але 
й вибір методики обліку, яка надає можливість використо-
вувати різні варіанти відображення фактів господарського 
життя в обліку (залежно від поставлених цілей)» [4, с. 10]. 
Своєю чергою, О.А. Красноперова зауважує, що облікову 
політику можна визначати як один із основних докумен-
тів, що встановлюють правила ведення бухгалтерського 
обліку на підприємстві. Зазвичай облікова політика скла-
дається з двох розділів: загальних положень і способів 
ведення бухгалтерського обліку [9, с. 14]. П.Є. Житний 
акцентує увагу на тому, що функції облікової політики 
не слід зводити лише до процесу складання фінансових 
звітів. Звичайно, ці процеси є складовою облікової полі-
тики, проте вони є продуктом тільки кінцевих господар-
ських подій минулого періоду. Для прийняття обґрунто-
ваних управлінських рішень треба мати не тільки поточну 
оцінку господарських процесів, а й попередню оцінку 
для здійснення контролю та обґрунтування економічного 
рівня майбутнього стану виробництва. Саме управлін-
ська спрямованість облікової політики має сенс, оскільки 
повною мірою може вплинути на процеси господарю-
вання. Усе це свідчить про те, що облікова політика охо-
плює широке коло завдань, вирішення яких стосується 
напрямів економічного розвитку та підвищення ефектив-
ності господарювання [10, с. 62–63].

Як зазначає Н.В. Сєкіріна, облiкoвa пoлiтикa 
пiдпpиємствa пoвиннa зaбeзпeчувaти:

– пoвнoту вiдoбpaжeння в бухгaлтepськoму oблiку 
всiх фaктiв гoспoдapськoї дiяльнoстi;

– вiдoбpaжeння в бухгaлтepськoму oблiку фaктiв 
гoспoдapськoї дiяльнoстi вихoдячи нe тiльки з їх 
пpaвoвoї фopми, a й з eкoнoмiчнoгo змiсту фaктiв i умoв 
гoспoдapювaння;

– тoтoжнiсть дaних aнaлiтичнoгo oблiку за oбopoтaми 
тa зaлишкaми. Зa вiдпoвiдними paхункaми синтeтичнoгo 
oблiку нa пepшe числo кoжнoгo мiсяця, a тaкoж 

пoкaзниками бухгaлтepськoї звiтнoстi дaних 
синтeтичнoгo й aнaлiтичнoгo oблiку;

– paцioнaльнe й oщaдливe вeдeння 
бухгaлтepськoгo oблiку, вpaхoвуючи 
умoви гoспoдapськoї дiяльнoстi тa poзмip 
пiдпpиємствa [11]. 

Дотримання даних умов при формуванні 
облікової політики підприємства забезпечить 
раціональний процес облікової роботи на під-
приємстві.

Особливо гострою є проблема відсутності 
методичного забезпечення, яка дала б змогу 
вибирати та обґрунтовувати облікову політику 
підприємства. Якщо в наукових досліджен-
нях останніх років намагаються дати відпо-
відь на питання, що таке облікова політика, 
то питання, як формувати облікову політику, 
залишається поза увагою науковців [12].

Пpи фopмувaннi oблiкoвoї пoлiтики oдним 
iз гoлoвних зaвдaнь є виoкpeмлeння тих 
фaктopiв, якi бiльшoю мipoю впливaють нa 
функцioнувaння гoспoдapчoї систeми. Тoму 
нa вибip i oбґpунтувaння oблiкoвoї пoлiтики 
пiдпpиємствa впливaє низка фaктopiв, як 
зовнішніх, так і внутрішніх (pис. 2).

Поряд із зовнішніми та внутрішніми факто-
рами, що впливають на формування облікової 

 

- принципи обліку; 
- законодавчі акти; 
- наукові положення 
конструювання інформаційної 
системи 

- принципи та правила отримання 
облікової інформації; 
- правила оцінки; 
- ведення рахунків 

Теоретичний аспект Методологічний аспект 

Технічний аспект Організаційний аспект 

- план рахунків обліку, форми 
обліку; 
- послідовність проходження 
документів та їх обробка; 
- організація внутрішнього 
контролю; 
- організація складання регістрів 
обліку та форм звітності; 
- проведення інвентаризації 
майна та зобов’язань 

- структура бухгалтерії: 
централізована чи 
децентралізована;  
- система обробки інформації; 
- розробка інструкцій; 
- внутрішні стандарти; 
- спосіб ведення обліку;  
- взаємодія бухгалтерії з 
іншими службами  

АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Рис. 1. Аспекти облікової політики
Джерело: систематизовано на основі [8, с. 65]
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політики, необхідно виділити спеціальні фактори, до яких 
відноситься технічне забезпечення та наявність ефектив-
ної системи інформаційного забезпечення підприємства.

З точки зору В.В. Панкова, бухгалтер при формуванні 
облікової політики має виконувати три дії: 1) діяти у від-
повідності до прийнятих стандартами бухгалтерського 
обліку правил у випадках єдино можливого передбаче-
ного способу; 2) здійснювати вибір одного способу обліку 
господарських операцій або організації документообігу 
у випадку існування декількох допустимих стандартами 
бухгалтерського обліку; 3) самостійно розробляти відпо-
відні способи обліку або організації у випадку відсутності 
таких [13, с. 84]. Дотримання даного підходу до форму-
вання облікової політики забезпечить формування єдиної 
комплексної системи бухгалтерського обліку та ефек-
тивну організацію роботи облікового персоналу.

На нашу думку, облікова політика підприємства пред-
ставляє собою комплексну концепцію, яка відображає 
систему регулювання бухгалтерського обліку. Поняття 
«концепція» (від лат. сonceptio – розуміння, система) 
являє собою певний спосіб розуміння та трактування 
будь-якого явища. Відповідно до принципів формальної 
логіки, концептуальна основа може бути сформульована 
за допомогою або дедукції, або індукції. 
У першому випадку дослідник вихо-
дить із деяких загальних об’єктивно 
діючих закономірностей та перетворює 
їх в положення до формалізованого їм 
знання; даний підхід більшою мірою 
притаманний природничим наукам. 
В іншому випадку теоретичні побудови 
здійснюються шляхом узагальнення 
фактичних подій; даний підхід домінує 
в суспільних науках, зокрема в еконо-
мічних дослідженнях, коли теорія фор-
мується виходячи з вимог практики та 
як її узагальнення [14, с. 136–137].

М.С. Пушкар у своїй праці «Метате-
орія обліку, або Якою повинна бути тео-
рія» [15, с. 115–123] стверджує, концеп-
ція призначена для того, щоб виявити 
всі елементи, входи і виходи, ієрархічну 
структуру елементів, механізм пере-
творення даних бухгалтерського обліку 
в інформаційні ресурси та його інстру-
ментарій. Упорядкування та визначення 
ієрархії елементів системи бухгалтер-
ського обліку дає можливість створити 
образ науки, виявити сильні та слабкі 
сторони теорії, усвідомити проблеми та 
шляхи їх вирішення.

Призначення облікової політики 
необхідно розглядати щодо призна-
чення самого бухгалтерського обліку, 
складовою якого вона є. У зв’язку з 
цим, на нашу думку, доцільною є роз-
робка концепції формування облікової 
політики підприємства, а тому повинна 
забезпечувати єдність мети, завдання, 
принципів та етапів формування облі-
кової політики для бухгалтерського 
обліку До формування концепції облі-
кової політики підприємства слід 
використовувати раціональний підхід, 
за допомогою якого буде обумовлено 
подальший вибір облікових підходів та 
відображення інформації для користу-

вачів різних рівнів. Це дасть змогу розкрити мету, зміст і 
принципи облікової політики щодо фактів господарського 
життя діяльності підприємства.

Зважаючи на викладене вище, можна відобразити кон-
цепцію формування облікової політики підприємства у 
вигляді моделі (рис. 3).

Аналізуючи дані рис. 3, можна простежити залежність 
концепції облікової політики (CAP – concept of accounting 
policies) від таких її складових, як:

M – основна мета формування облікової політики;
Е – етапи формування облікової політики; 
Z – зміст формування облікової політики; 
P – принципи формування облікової політики;
N – інтерпретація норм для розробки стандартів 

обліку;
I – інтереси користувачів облікової інформації;
O – цілі бухгалтерської звітності;
Q – характеристика даних у системі бухгалтерського 

обліку;
A – постулати бухгалтерського обліку;
T – техніка та технологія бухгалтерського обліку.
Виконання концепції формування облікової політики 

можливе лише за умови, що ведення бухгалтерського 
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Рис. 3. Модель формування облікової політики підприємства
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обліку та складання фінансової звітності ведеться від-
повідно до однозначно трактованих і загальноприйнятих 
правил, які конкретизуються в технічних процедурах. 
Основним складовим елементом даної концепції є послі-
довність формування облікової політики, яка передбачає 
структуризацію етапів і конкретизує дії особи, відпові-
дальної за складання документа на кожному його етапі.

Висновки. Отже, концепція формування облікової 
політики містить підходи до відображення всіх фактів 
господарського життя, які враховують вимоги користу-
вачів бухгалтерської інформації та спрямовані на досто-
вірне представлення інформації у звітності, а також є 
фундаментальною основою для створення та побудови 
єдиної цілісної системи стандартів, що враховує сферу дії 
фінансової звітності, цілей її формування, основи побу-
дови, які включають базові принципи, якісні характерис-
тики інформації, елементи фінансової звітності, критерії 
її визнання та види оцінки. Проте варто зауважити, що 
у зв’язку зі зміною економічних реалій концепцію фор-
мування облікової політики на підприємстві необхідно 
постійно вдосконалювати, наближуючись до одних чи 
інших теорій бухгалтерського обліку.

Концепція формування облікової політики забезпе-
чує користувачів корисною інформацією для прийняття 

управлінських рішень; забезпечує зрозумілою інформа-
цією інвесторів та кредиторів для прогнозування майбут-
ніх грошових потоків підприємства; забезпечує доречною 
інформацією щодо економічних ресурсів і зобов’язань 
підприємства, результатів операцій і подій, які можуть 
призвести до змін у складі ресурсів і зобов’язань; перед-
бачає надання не лише фінансової звітності, а й інші 
засоби представлення фінансової і нефінансової інформа-
ції; включає перелік користувачів звітності з поділом їх на 
безпосередньо зацікавлених у даних фінансової звітності 
та тих, для кого вона не має суттєвого значення.

Таким чином, у сучасному інформаційному серед-
овищі необхідно враховувати вимоги користувачів бух-
галтерської інформації, що спрямовані на достовірне 
представлення облікової інформації у звітності підприєм-
ства, що є фундаментальною основою для створення та 
побудови єдиної цілісної системи облікових стандартів, а 
також облікові теорії як базу для формування концепції, 
оскільки поєднують у собі особливості фактів господар-
ської діяльності та потреб різних користувачів. Тому кон-
цепцію формування облікової політики слід розглядати 
як набір взаємопов’язаних «ідеальних» концепцій, які 
потрібно враховувати при формуванні звітності для отри-
мання достовірної та неупередженої інформації.
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Аннотация. В работе исследованы основные причины появления учетной политики и сущность учетной политики, 
которая необходима для всех пользователей финансовой отчетности с целью принятия соответствующих управленче-
ских решений. Обоснованы основные задания, которые обеспечивают opгaнизaцию бухгaлтepскoгo учёта нa предприя-
тии как целостной системы. Освещены внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование учетной политики 
функционирования хозяйствующей системы. Разработана концепция формирования учетной политики в виде модели, 
с помощью которой обеспечивается единство цели, задач, принципов и этапов формирования учетной политики для 
бухгалтерского учета.

Ключевые слова: учетная политика, формирование, учет, учетный процесс, концепция, финансовая отчетность.
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Summary. In this article the principal reasons of appearance of registration policy and the essence of registration policy that 
is a necessity for all users of the financial reporting with the aim of acceptance of corresponding administrative decisions are 
investigated. Basic tasks, that provide organization of book-keeping on the enterprise as integral system are considered. External 
and internal factors which influence on formation of registration policy of functioning of the managing system are elucidated. 
The conception of the formation of registration policy as a model, by means of which the unity of aim, task, principles and stages 
of the formation of registration policy for a record-keeping is developed.

Key words: registration policy, forming, account, registration process, conception, financial reporting.
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Анотація. У роботі розглянуто загальні питання визначення сутності поняття інтегрального фінансового ризику 
банківської установи та основні його компоненти. Досліджено теоретичні та практичні аспекти оцінки інтегрального 
фінансового ризику. Особлива увага приділяється аналізу міри ризику та методів інтеграції.
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Вступ та постановка проблеми. У міжнародній банків-
ській практиці процес управління ризиками розглядається 
як ключовий напрям банківського ризик-менеджменту. Зна-
чна увага приділяється вивченню ризикових сфер і осно-
вних видів ризиків, пошуку ефективних методів контролю, 
оцінювання та моніторингу ризиків, а також створенню 
відповідних систем управління. Особливої актуальності 
набуває питання інтегрального ризику, за допомогою якого 
банківська установа зможе агрегувати всі фінансові ризики 
до єдиного показника, що підвищить ефективність вико-
ристання фінансових ресурсів на покриття даних ризиків 
та значно полегшить управління ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Будучи 
актуальною сучасною практикою в банківській сфері 
розвинених країн світу, інтеграційні моделі оцінки ризи-
ків не мають широкого поширення в Україні. Так, дослі-
дженням даних моделей у зарубіжній науковій літературі 
займаються: К. Романо, Т. Йошиба, Г. Пеникас, М. Вербік, 

К. Кудек, Е. Кол, Р. Нельсен, Г. Бортнікова, Т. Владими-
рова, Ф. Джоріона, М. Лор, Л. Бородовскі. В Україні дане 
питання досліджують такі науковці, як: Л. Примостка,  
О. Лисенок, Л. Сергєєва, О. Марковський, М. Бодрецький, 
М. Ребрик, П. Бідюк, А. Кроптя, О. Окунев. У той же час 
роботи перерахованих учених і фахівців присвячені окре-
мим методам та аспектам вимірювання ризиків, і лише 
частково розглядаються проблеми вимірювання ризиків 
на інтегрованій основі. Крім того, недостатньо висвітле-
ними залишаються загальні правила та вимоги до проце-
дур агрегації ризиків, як із боку наглядових органів, так і 
всередині банківської установи, відсутній єдиний підхід 
до вибору міри ризику та її параметрів. Також нагальним 
питанням залишається вибір оптимальних методів інте-
грації ризиків для конкретної банківської установи.

Метою даної роботи є визначення поняття «інтеграль-
ний фінансовий ризик банківської установи» і методоло-
гія його оцінки.


