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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА

Облікова політика підприємства повинна забезпечити цілісність 
бухгалтерського обліку і тому вона має охоплювати всі аспекти 
облікового процесу: методичний, технічний і організаційний. А, отже, 
складові облікової політики підприємства формуються у 
організаційному, методичному та технічному аспектах. Кожен з них 
об’єднує відповідні об’єкти, за якими існують альтернативні варіанти 
(елементи).

Методичний аспект облікової політики визначає варіанти 
відображення в бухгалтерському обліку та отримання інформації про 
факти господарської діяльності виходячи з альтернативних способів 
(прийомів) та специфіки діяльності підприємства.

В розпорядчому документі про облікову політику підприємство 
має чітко визначитися щодо наступного застосування: методів оцінки 
вибуття запасів; періодичності визначення середньозваженої 
собівартості одиниці запасів; порядку обліку (ідентифіковано чи 
загалом) і розподілу транспортно-заготівельних витрат; окремого 
субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; методів 
амортизації необоротних активів; переоцінки необоротних активів; 
періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних 
активів до нерозподіленого прибутку; вартісних ознак предметів, що 
входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів; 
методу обчислення резерву сумнівних боргів; переліку створюваних 
забезпечень майбутніх витрат і платежів; порядку оцінки ступеня 
завершеності операцій з надання послуг; порядку визначення ступеню 
завершеності робіт за будівельним контрактом; переліку та складу 
змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу; 
переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості
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продукції (робіт, послуг); бати розподілу витрат за операціями з 
інструментами власного капіталу; періодичності відображення
відстрочених податкових активів і відстрочених податкових
зобов’язань; порогу суттєвості щодо окремих об’єктів обліку; тощо.

Технічний аспект облікової політики передбачає такі складові: 
використання І Ілану рахунків (типового чи скороченою), включаючи 
Робочий план рахунків; застосування форм первинних документів, по 
яких не передбачені типові форми; використання комп’ютерної 
техніки; вибір облікових реєстрів і форми обліку (журнальна,
журнально-ордерна, Журнал-Головна, меморіально-ордерна, 
автоматизована (комп’ютерна)); розробка схем (графіків)
документообороту і технології обробки облікової інформації, в т. ч. з 
використанням комп’ютерної техніки; склад і порядок подання 
звітності (в тому числі фінансової та внутрішньої); порядок 
проведення інвентаризації активів та зобов’язань; тощо.

Облікова політика є сукупністю конкретних елементів 
організації бухгалтерського обліку, які визначаються підприємством 
на підставі загальноприйнятих правил з врахуванням специфіки 
(особливостей) його діяльності. Таким чином, організаційний аспект 
облікової політики підприємства включає: організаційну форму 
створення обліково-аналітичної служби підприємства; структуру 
обліково-аналітичної служби підприємства; рівень централізації 
облікових робіт; посадові інструкції облікових працівників і 
матеріально-відповідальних осіб; варіант організації управлінського 
(внутрішньогосподарською) обліку (інтегрована, автономна); перелік 
центрів затрат та центрів відповідальності; показники, які становлять 
комерційну таємницю та порядок її захисту; систему внутрішнього 
контролю; виділення філій, представництв, відділень та інших 
підрозділів підприємства на окремий баланс; тощо.

Облікова політика підприємства хоча і охоплює всі сторони 
обліку (методичні, технічні і організаційні), обов'язково буде 
відрізнятися на різних підприємствах, оскільки наведені елементи 
методичного, технічного і організаційного аспектів облікової політики 
не є вичерпаними. При цьому кожне підприємство має вибирати ті 
елементи облікової політики, які відповідають особливостям його 
діяльності. Підприємство має право розширити їх, доповнюючи 
іншими елементами.
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