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КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ ТА ПІДХОДІВ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ
Анотація
У статті обґрунтовано необхідність формування облікової політики за Міжнародними
стандартами фінансової звітності.
На основі контент-аналізу уточнено категорію «облікова політика» та визначено основні етапи
формування облікової політики підприємства. Розглянуто роль облікової політики на сучасному етапі
розвитку економіки. Окреслено підходи до визначення змісту і структури Наказу про облікову політику
Доведено, що формування облікової політики – процес, що вимагає наявність організаційних, технічних,
кадрових і не закінчується після затвердження Наказу про облікову політику, а продовжується до
моменту припинення діяльності підприємства.
Ключові слова: облікова політика, інформаційні джерела, облікова система, міжнародні
стандарти фінансової звітності, національні положення стандарти фінансової звітності, методика,
організація, оцінка, облікова інформація.

Вступ. Тема облікової політики для бухгалтерського співтовариства не нова, однак
недостатньо дослідженими залишаються питання розуміння сутності облікової політики
як складової системи обліку та її призначення в цій системі. Облікова політика
підприємства – це достатньо статичні (незмінювані) правила ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності.
________________
Белова І.М., Семенишена Н.В., 2018
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями дослідження визначення
суті та порядку формування облікової політики, її основних принципів та методів
займались такі відомі фахівці в галузі економіки, як Белова І.М., Бутинець Ф.Ф.,
Голов С.Ф., Дідоренко Т.В., Загородній А.Г., Левочок М.Т., Леня В.С., Кужельного М.В.,
Кузьмінського Я.В, Кулик В.А, Партин Г.О., Пушкар М.С., Семенишена Н.В.,
Чижевська Л.В., та інші. У працях цих вчених розкриваються проблеми формування
облікової політики, основних аспектів її реалізації в практичній діяльності підприємства.
Незважаючи на те, існує ще ряд проблемних питань, пов’язаних як із теорією, так і з
практикою її організації.
Мета. Головною метою статті є узагальнення теоретичних розробок вітчизняних
науковців щодо сутності облікової політики, обґрунтування значення облікової політики,
дослідження механізму її формування, критична оцінка її нормативно-правового
забезпечення, обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій
щодо удосконалення Наказу про облікову політику.
Методологія дослідження. Методологією дослідження буде контептуальний
аналіз окремих облікових термінів (як основні ми розглянемо поняття «облік» і
«бухгалтерський облік») і їх лінгвокуртний аналіз з урахуванням рефлексії різних груп
носіїв мови. Очевидно, що розуміння змісту предметного поля будь-якої області
діяльності, в тому числі науки, різниться у осіб, котрі мають спеціальними знаннями і
ведуть цю діяльність.
Результати. Облікова політика є елементом системи організації бухгалтерського
обліку на підприємстві, може враховувати організаційно-правову форму підприємства,
галузеві особливості економічної діяльності, обсяги виробництва тощо.
Міжнародні стандарти фінансової звітності покликані узгодити, координувати
різні системи бухгалтерського обліку й звітності з метою зіставності інформації, її
зрозумілості в світовому масштабі. Бухгалтерський облік, у свою чергу, має на меті
надання інформації внутрішнім та зовнішнім користувачам про фінансовий стан
підприємства, результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному
капіталі. Користувачі інформації, розкритої у фінансовій звітності, мають повне право
знати за допомогою яких принципів, методів і процедур складалась та чи інша стаття
фінансової звітності [40].
Французький вчений Є.П. Леоте писав, що колесо економіки рухається не тільки
при допомозі праці і капіталу, але завдяки «обліковому порядку» [33, с. 78-80]. Тобто, від
чітко сформульованої облікової політики залежить ефективність ведення
бухгалтерського обліку.
Намагання впровадити у практику бухгалтерського обліку окремих елементів
облікової політики пов’язують з Дж. Меєм, який 22 вересня 1932 р. в своєму листі від
Американського інституту бухгалтерів до Нью-Йоркської фондової біржі виклав
програму дій, яка включала три моменти:
1) необхідність зобов’язати компанії відкритого типу подавати детальний звіт про
використання ними методів обліку;
2) підприємства повинні засвідчити те, що вони постійно дотримуються цих
методів;
3) аудитори повинні підтвердити, що суб’єкти господарювання дійсно
використовували ці методи бухгалтерського обліку, на які вони здійснюють посилання
[35, с.155].
Облікова політика з’явилася практично з нічого в той час, коли ніхто не міг собі
уявити, а тим більше задекларувати «планову політику», «контрольну політику»,
«аналітичну політику» та навіть будь-яку іншу політику, яка визначає правила поведінки
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інших функцій управління. Облікова політика була винятком, яке було зроблено із
загального ряду політик тільки для цієї функції управління.
В той час, коли були відсутні нормативні акти з бухгалтерського обліку, Конгрес
США у 1934 р. доручив Комісії з цінних паперів і бірж розробити положення про
облікову політику для підприємств, які котирують свої цінні папери, що викликане
необхідністю навести певний порядок та забезпечити передбачуваність в практиці
бухгалтерського обліку після великої кризи 1929 р. І тільки пізніше, національним
стандартом у 1972 р., правила облікової політики були поширені на всі підприємства
[19].
Поняття «облікова політика» (accounting policies) у міжнародну практику обліку
офіційно було впроваджено в листопаді 1974 р., у зв’язку з прийняттям, а з 01.01.1975 р.
– введенням в дію Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку №1 «Розкриття
облікової політики» [39, с. 2].
В Україні поняття «облікова політика» з’явилося в бухгалтерській термінології на
початку 90-х років ХХ ст. в результаті перекладу Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку. Потреба в цьому виникла у зв’язку з відмовою України від
жорсткої державної регламентації фінансової звітності та введенням національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, адекватних міжнародним [15, с. 19].
Так, accounting policy – це загальні принципи і прийоми відображення
господарських операцій в обліку, відповідно до яких ведуться рахунки окремого
підприємства [26, с. 57].
Необхідно зазначити, що МСФЗ 1 дозволяє зміну облікової політики тільки в разі
прийняття нового стандарту або внесення змін до чинних, а також з метою підвищення
інформативності фінансової звітності. Дана вимога обґрунтовується тим, що «стабільна»
облікова політика дозволяє порівнювати фінансову звітність за різні періоди. При
виникненні потреби в зміні облікової політики суб’єкту господарювання доведеться
наново перерахувати показники фінансової звітності за три попередніх роки. Такий
перерахунок називають ретроспективним, і він є загальним правилом щодо відображення
змін в обліковій політиці.
В МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», зазначено,
облікова політика – це певні принципи, основи, умови, правила і практика, прийняті
компанією для підготовки і надання фінансової звітності [22].
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні», облікова політика визначається як сукупність принципів, методів і процедур,
що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності [18].
Ще раніше проф. Л.З. Шнейдман сформулював підхід щодо дворівневості поняття
облікової політики, згідно з яким необхідно розрізняти загальнонаціональну та облікову
політику підприємства [36, с. 13-14].
Загальнонаціональна облікова політика, згідно з його підходом, передбачає
розробку та встановлення певної сукупності вказівок, обов’язкових для виконання в
незмінному вигляді всіма господарюючими суб’єктами незалежно від форм власності,
обсягу, виду й галузі діяльності. Вона фіксується у законодавчих актах, нормативних
положеннях, інструкціях й інших подібних регламентах, що зумовлює обов’язковість її
норм в силу законодавчого характеру. Основна мета такої політики полягає у
забезпеченні доступу до порівняної інформації, наданні достовірної та об’єктивної
картини фінансового та не фінансового характеру [36, с. 34].
Державна облікова політика – сукупність дій із загальних встановлених принципів
функціонування бухгалтерського обліку в межах країни через розробку правил, норм,
стандартів. Облікова політика підприємства – сукупність дій із формування комплексу
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методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку,
який відповідає особливостям діяльності підприємства та інтересам його власників.
За даними досліджень Т.В.Барановської виявлено, що на більшості підприємств є
наказ про облікову політику, але вони мають в більшості випадків формальний характер
та в буквальному розумінні слова, просто дублюють окремі пункти Закону України Про
бухгалтерський облік, а елементи наказу про облікову політику не обґрунтовані. Не
проводяться попередні розрахунки щодо вибору методів оцінки майна, де перш за все,
потрібно врахувати галузеві особливості кожного підприємства. Хоча, звісно, для
кожного підприємства не можливо надати рекомендацій щодо вибору методів, а
формування наказу потребує дослідження нормативно-законодавчої бази на досить
високому рівні.
За словами проф. Ф.Ф. Бутинця причинами появи облікової політики в ринкових
умовах є:
1) альтернативні варіанти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку,
передбачені законодавчими документами;
2) розширення видів діяльності та організаційно-правових форм суб’єктів
господарювання;
3) зміна ролі бухгалтера в господарському житті підприємства від простого
реєстратора господарських операцій до активного його учасника [8, с. 41].
Професор М.С. Пушкар вважає, що «основне призначення облікової політики
полягає в:
1) упорядкуванні облікового процесу та лібералізації системи обліку на
підприємстві;
2) формуванні методики обліку майна, капіталу і зобов’язань, фактів
господарської діяльності та результатів діяльності підприємства на основі
загальноприйнятих принципів та правил;
3) забезпеченні повною, достовірною та неупередженою інформацією
менеджменту з метою здійснення ефективного управління фінансово-господарською
діяльністю підприємства та визначення стратегії подальшого його розвитку в
майбутньому;
4) забезпеченні формування та своєчасного надання інформації різним
користувачам, яка міститься у фінансовій звітності;
5) роз’ясненні користувачам внутрішньої і зовнішньої звітності конкретних правил
та процедур ведення обліку та складання звітності;
6) наданні обліку планомірності та послідовності;
7) підвищенні ефективності ведення обліку на підприємстві» [29, с. 30-31]
Загальновідомо, що термін «облікова політика» включає словосполучення «облік»
і «політика». Сутність обліку у загальному розумінні – це процес спостереження,
сприйняття, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень
[8].
Слово ж «політика» має ширше застосування, але зазвичай його пов’язують з
поняттям держави, влади, що з грецької мови звучить як «мистецтво управляти
державою». Голов С.Ф. під поняттям «політика» розуміє форми і методи відстежування і
підтримки пріоритетів для досягнення основних цілей підприємства [11].
Є три підходи до визначення змісту і структури наказу про облікову політику: [34].
- наказ про облікову політику повинен включати як вибір методів оцінки об’єктів
обліку, так і інших елементів організації бухгалтерського обліку на підприємстві, з чим
ми погоджуємося;

202
Випуск 28. 2018
Економічні науки

Issue 28. 2018
Economic sciences

- у наказі про облікову політику мають відображатися тільки обрані
підприємством методи оцінки об’єктів, а інші елементи організації обліку мають бути
визначені наказом про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві;
- значно розширюється поняття облікової політики за рахунок інших видів
політик, зокрема, стратегічної, виробничої, кадрової тощо.
Так, проф. С.О.Ніколаєва виділяє два випадки, за яких підприємство має
необхідність у формуванні облікової політики: 1) законодавством передбачено декілька
варіантів, підприємство обирає один з них; 2)законодавча регламентація не розроблена,
підприємство самостійно розробляє способи
ведення обліку [23, с. 6]
У сучасних умовах господарювання основними шляхами покращення нормативноправового забезпечення формування облікової політики є:
1) удосконалення національних П(С)БО в частині формування й оприлюднення
облікової політики;
2) затвердження П(С)БО «Облікова політика підприємства», яке повинно
акумулювати всі чинні норми з різних нормативно-правових актів;
3) розробка методичних рекомендацій щодо формування облікової політики
суб’єктів господарювання, які враховують особливості й специфіку діяльності
конкретної галузі [38, с. 545].
Облікова політика є складовою фінансової звітності та зазвичай формується
відповідно вищими органами регулювання обліку та звітності через норми: міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності (МСБО і МСФЗ), державні
законодавчі норми – Закон про бухгалтерський облік, (П(С)БО, накази про облікову
політику підприємств).
Бутинець Ф.Ф. зазначає, що «облікова політика підприємства – це не просто
сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й
вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти
відображення фактів господарського життя в обліку (залежно від поставлених цілей) [7,
с. 10].
Валуєв Б.І. та Рузмайкіна І.В. [9], визначають поняття «облікова політика» з
чотирьох позицій:
1) прийнята підприємством сукупність способів ведення бухгалтерського обліку
(первинного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та підсумкового
узагальнення фактів господарської діяльності);
2) сукупність способів організації та ведення бухгалтерського обліку відповідно до
загальних правил та особливостей господарської діяльності підприємства;
3) набір методик, форм і способів, які впливають на оцінку і прийняття рішень
користувачами інформації;
4) сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності.
На думку Патарідзе-Вишинської М.В. облікова політика покликана створити на
кожному конкретному підприємстві таку систему обліку, яка б дала можливість надати
фінансовій звітності безумовну інформацію, складену з урахуванням особливостей
кожного підприємства. Тобто, облікова політика в першу чергу надає інформацію про
особливості ведення бухгалтерського обліку на кожному підприємстві і, крім цього,
дозволяє підрозділам підприємства дотримуватися єдиних правил бухгалтерського
обліку, в яких враховані особливості діяльності підприємства [27].
Позиція О.В. Олійник щодо облікової політики демонструє облікову політику у
вузькому значенні як складову частину облікової політики в широкому значенні. Тобто,

203
Подільський вісник: сільське господарство,
техніка, економіка

Podilian Bulletin: agriculture,
engineering, economics

облікова політика повинна забезпечувати вибір альтернатив щодо методологій ведення
бухгалтерського обліку різноманітного спектру господарських операцій у компанії з
дотриманням вимог чинного законодавства. Раціональне ведення діяльності
підприємства вимагає наявності відповідної облікової системи, яка надає можливість
оцінити результати господарювання за минулий період та прийняти рішення на майбутнє
для підвищення платоспроможності підприємства [25].
М. Щирба зазначає, що «саме наказ про облікову політику повинен цілком
(повністю) відображати особливості організації та ведення бухгалтерського обліку і
складання звітності на підприємстві. При цьому він може бути складений у загальній
формі, а може містити розділи і додатки» [37].
Т.В. Войтенко визначає облікову політику як обрану підприємством, з
урахуванням встановлених норм та особливостей, методологію бухгалтерського обліку,
яка спрямована на досягнення його цілей та завдань та використовується з метою
забезпечення надійності фінансової звітності та якісної системи управління [10]
В.А. Кулик визначає облікову політику підприємства як «систему способів
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що використовується
підприємством для інформаційного забезпечення прийняття економічних рішень та
передбачає найбільш достовірне відображення фактів господарської діяльності [21, с.
54].
Міжнародні стандарти фінансової звітності наводять облікову політику як змогу
скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про
операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Складання облікової
політики відповідно до вимог МСБО починається із підготовки наказу (положення) про
облікову політику підприємства. Облікову політику слід розробити так, щоб фінансова
звітність підприємства відповідала вимогам кожного МСБО/МСФЗ, що застосовується.
Відступ від вимог стандарту припустимий у вкрай рідких випадках, коли це необхідно,
щоб забезпечити достовірність фінансової звітності.
Суб’єкт господарювання має обирати та застосовувати свої облікові політики
послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСБО конкретно не
вимагає або не дозволяє визначення категорій статей, для яких інші політики можуть
бути доречними. Якщо МСБО вимагає або дозволяє таке визначення категорій, слід
обирати прийнятну облікову політику та послідовно застосовувати її до кожної категорії
[40].
Обов’язок підприємства самостійно формувати облікову політику для потреб
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. За міжнародними правилами
облікова політика пояснюється щодо конкретного 35 об’єкта обліку, а відповідно до
вітчизняного визначення терміна, сукупність таких облікових політик саме і становить
єдину облікову політику підприємства.
Облікова політика є сукупністю конкретних елементів організації бухгалтерського
обліку, які визначає підприємство на підставі загальноприйнятих правил з урахуванням
специфіки діяльності підприємства [40].
Облікову політику слід розглядати за трьома основними взаємопов’язаними
рівнями реалізації:
1. Мегарівень – міждержавна облікова політика, завданням якої є зближення
національних систем бухгалтерського обліку з різними країнами. Вона передбачає
відповідність національних принципів, методів, способів і процедур ведення обліку
загальноприйнятим у світі; уніфікацію форм звітності; трансформацію фінансової
звітності згідно з вимогами МСФЗ; коригування звітних даних за допомогою
розрахунків; складання нової звітності на основі первинних документів міжнародного
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зразка та перш за все - стандартизацію, що полягає у визначенні норм, в межах яких
повинні вирішуватись облікові проблеми.
2. Макрорівень – державна облікова політика, в свою чергу, повинна сприяти
визнанню країною міжнародних бухгалтерських стандартів та впровадженню їх у
національну систему обліку; вирішенню питань щодо базових принципів та основних
засад регламентування обліку; формуванню методологічних підходів до оцінки при
складанні фінансової звітності; визначенню окремих елементів технології та організації
ведення обліку.
На міждержавному та державному рівнях облікова політика має обов'язковий
характер, тут формуються загальні засади бухгалтерського обліку, створюється його
законодавча база, окреслюються межі, в яких власники підприємства формують свою
власну політику в сфері бухгалтерського обліку – облікову політику підприємства [4].
3. Мікрорівень – облікова політика підприємства, представлена сукупністю дій з
формування комплексу методичних прийомів і способів організації та ведення
бухгалтерського обліку, яка відповідає особливостям діяльності підприємства та
інтересам його власника.
Внутрішнім інститутом, який регулює облік на рівні підприємства, або встановлює
правила ведення обліку та створення звітності за запитами різного роду інституцій та
окремих зовнішніх і внутрішніх користувачів, є наказ (Положення) про облікову
політику підприємства. Саме його наявність на підприємстві свідчить про те, що облікова
політика є важливим аспектом регулювання економічної діяльності підприємства. Тому
на рівні підприємства вона існує як внутрішній інститут бухгалтерського обліку. Цей
інститут підприємство визначає самостійно, формуючи свою облікову політику – це
означає вибір самим підприємством із року в рік певних і конкретних методик, форми і
техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з чинних нормативних актів і
особливостей діяльності підприємства.
Основним завданням облікової політики є забезпечення організації
бухгалтерського обліку на корпоративному підприємстві як цілісної системи, що має
охоплювати всі аспекти (елементи) облікового процесу – теоретичний, організаційний та
методичний.
Враховуючи призначення та сутність облікової політики, можливо визначити
наступні її ознаки, характерні для сучасного етапу розвитку національної системи
бухгалтерського обліку, а саме:
а) інструмент лібералізації системи бухгалтерського обліку в частині переходу на
застосування МСБО та МСФЗ;
б) інструмент удосконалення регуляторних документів в частині формування та
розкриття фінансової інформації;
в) інструмент вирішення суперечливих моментів щодо регламентації порядку
складання фінансової звітності;
г) інструмент, який забезпечує реалізацію застосування професійного судження
бухгалтера при необхідності розробки способів та методів облікового відображення
господарських процесів.
Саме перехід від жорсткої регламентації (застосування принципу превалювання
форми над сутністю) в минулому до розумного поєднання державного та професійного
регулювання з певною самостійністю суб’єктів господарювання у виборі методів та
способів бухгалтерського відображення (при чому, застосовується принцип
превалювання економічної сутності над юридичною формою) посилює значення
облікової політики.
Вивчення економічної літератури та проведені дослідження свідчать про те, що
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саме в Положенні про облікову політику мають бути зазначені облікові правила, а сам
наказ, як правовий акт, що видається керівником підприємства, організації, установи на
правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції призначений для вирішення
основних та оперативних завдань, які поставлено перед підприємством.
Документ «Положення про облікову політику» повинен складатися з
організаційно-технічної та методичної частин. Варто зазначити, що у цьому документі
регламентовано як бухгалтерський (фінансовий і управлінський), так і податковий облік.
Організаційно-технічна
частина
характеризує
організацію
ведення
бухгалтерського обліку; повноваження на підпис документів; форму бухгалтерського
обліку; порядок документообігу; робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
технологію обробки облікової інформації; порядок проведення інвентаризації; систему
управлінської звітності; систему внутрішнього контролю на підприємстві. Методична
частина визначає методи оцінки активів і зобов’язань; визнання доходів та витрат;
перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості; методи калькулювання
собівартості продукції, робіт, послуг. Доцільно в положенні про облікову політику
підприємства передбачити окремий розділ, в якому буде розкрито принципи
ціноутворення.
Метою облікової політики у процесі ведення бухгалтерського обліку є створення
оптимальної, узгодженої та впорядкованої основи для складання достовірної звітності та
прийняття ефективних економічних рішень на її основі. Положення про облікову
політику – має стати основним методичним документом, яким підприємство має
керуватися в процесі діяльності. Саме в Положенні про облікову політику мають бути
зазначені облікові правила, а не в наказі про затвердження облікової політики.
Аналізуючи облікову політику в глобальному масштабі, слід відзначити, що її
відповідність міжнародним стандартам фінансової звітності є ще одним кроком
підприємства на шляху до уніфікованого бухгалтерського обліку в світовому
економічному просторі. Тобто, створення світового економічного механізму, який би
функціонував за єдиними обліковими правилами, використовував уніфіковані методи,
способи, прийоми, процедури бухгалтерського обліку і, в результаті, забезпечував
заінтересованих користувачів достовірною, доцільною, своєчасною, неупередженою,
надійною та повною обліковою інформацією і мав можливість подальшого розвитку, ось
те, на чому концентрують увагу провідні вчені та міжнародні організації в системі
бухгалтерського обліку на даному етапі розвитку науки та практики.
Поняття концепція (від лат. сопсерйо – розуміння, система) являє собою певний
спосіб розуміння та трактування будь-якого явища. У відповідності до принципів
формальної логіки концептуальна основа може бути сформульована за допомогою
дедукції або індукції. В першому випадку дослідник виходить із 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 економічних дослідженнях, коли теорія
формується виходячи з вимог практики та як її узагальнення [20, с.136-137].
Пушкар М.С. у своїй праці «Метатеорія обліку або якою повинна бути теорія» [28,
с. 115-123] стверджує, що концепція призначена для того, щоб виявити всі елементи,
входи і виходи, ієрархічну структуру елементів, механізм перетворення даних
бухгалтерського обліку в інформаційні ресурси та його інструментарій. Упорядкування
та визначення ієрархії елементів системи бухгалтерського обліку дає можливість
створити образ науки, виявити сильні та слабкі сторони теорії, усвідомити проблеми та
шляхи їх вирішення.
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Концептуальний підхід до формування облікової політики - це комплекс заходів,
що забезпечує користувачів корисною інформацією для прийняття управлінський
рішень; забезпечує зрозумілою інформацією інвесторів та кредиторів для прогнозування
майбутніх грошових потоків підприємства; забезпечує доречною інформацією щодо
економічних ресурсів і зобов’язань підприємства, результатів операцій і подій, які
можуть призвести до змін в складі ресурсів і зобов’язань; передбачає надання не лише
фінансової звітності, а й інші засоби представлення фінансової і не фінансової
інформації; включає перелік користувачів звітності з поділом їх на безпосередньо
зацікавлених в даних фінансової звітності та тих, для кого вона не має суттєвого
значення.
Висновки і перспективи. На основі проведеного аналізу можемо стверджувати,
що облікова політика, будь то внутрішній документ чи сукупність інструментів та
методів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, або комплекс
взаємопов’язаних стандартів діючого законодавства, виступала й в майбутньому буде
виконувати роль основи, базису організації ведення бухгалтерського обліку на
підприємстві, проте в умовах глобалізації та гармонізації бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, облікова політика є ще й початковою ланкою у процесі створення
уніфікованої системи обліку й саме на це в наш час спрямовані наукові дослідження
багатьох вчених - на формування єдиної облікової політики відповідно до вимог
міжнародних документів.
Таким чином, в сучасному інформаційному середовищі необхідно враховувати
вимоги користувачів бухгалтерської інформації, що спрямовані на достовірне
представлення облікової інформації у звітності підприємства, що є фундаментальною
основою для створення та побудови єдиної цілісної системи облікових стандартів, а
також облікові теорії як база для формування концепції, оскільки поєднують в собі
особливості фактів господарської діяльності та потреб різних користувачів.
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CONTENT ANALYSIS OF DEFINITIONS IN ACCOUNTING POLICY
OF INSTITUTIONAL UNITS AND STRATEGIES FOR ITS
FORMATION
Abstract
The article substantiates the need for the formation of accounting policies according to the international
financial reporting standards. The issue of the accounting policy for the financial community is not new. The
accounting policy of the enterprise is rather static rules for accounting and financial reporting.
The article explored the essence and notion of policy and defined the basic stages of formation of the
accounting policy of the company. The paper considers the role of accounting policy at the present stage of the
economy development. It is proved that the formation of the accounting policy is a complicated process that
requires the presence of organizational, technical, personnel, and does not end after the approval of the order of
the accounting policy, and continues until the termination of the activities of the enterprise.
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