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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

 

Зміни, що відбулися в законодавстві з бухгалтерського обліку, 

спрямовані зблизити правила національного бухгалтерського обліку і 

звітності з міжнародними стандартами та законодавством Євросоюзу. 

Зобов’язання України щодо поступового зближення бухгалтерського 

обліку і звітності до міжнародних стандартів та інтеграція із 
законодавством Євросоюзу передбачені главою 13 Угоди про асоціацію 

з Євросоюзом. 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності вимагають від суб'єктів господарювання розробки облікових 

політик підприємства так само, як і діюче українське законодавство, що 

включає національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

У міжнародній системі обліку термін «облікова політика» 

походить від англійського словосполучення accounting policies. 

Облікова політика виступає важливим інструментом, що регулює 

методологічні та організаційні основи обліку підприємства. Головне 

завдання облікової політики – максимально об’єктивно відобразити 
діяльність суб’єкта господарювання, сформувати повну і достовірну 

інформацію про нього [1].  

Розробка підприємством облікової політики відповідно до МСФЗ 

є відповідальністю бухгалтерів підприємства (щодо її розробки) та 

управлінського персоналу (щодо затвердження). 

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності» наголошує на розкритті у примітках до фінансової 

звітності всіх ключових аспектів облікової політики. Повинні бути 

розкриті принципи, яких дотримується підприємство, і методи, 

використані для втілення в життя цих принципів (оскільки подібна 
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інформація є істотною для визначення фінансового становища 

підприємства, спрямування потоків грошових коштів, а також для 

визначення результатів діяльності підприємства) [2].  

Регламентування формування облікової політики в зарубіжній 

практиці здійснюється Міжнародним стандартом бухгалтерського 

обліку (МСБО) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 

помилки». Згідно зі стандартом, облікова політика – це конкретні 

принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової 

звітності [3]. 
МСБО 8 не розкриває зміст принципів, засад, правил і практики, 

які слід відобразити в складі облікової політики. Завданням даного 

стандарту є визначення критеріїв щодо обрання та зміни облікових 

політик разом з обліковим підходом та розкриттям інформації про зміни 

в облікових політиках, зміни в облікових оцінках та виправлення 

помилок. 

Міжнародні стандарти не регламентують структуру документа 

про облікову політику, але, як правило, він складається з трьох розділів 

і додатків: 

1. Загальні положення. 

2. Організаційний розділ. 
3. Методичний розділ. 

Таким чином, МСБО 8 вказує на ті операції, події, умови, щодо 

яких конкретні міжнародні стандарти вимагають включення 

відповідних положень до облікової політики. 

Облікова політика повинна бути обрана і застосована таким 

чином, щоб вся фінансова звітність відповідала в усіх суттєвих аспектах 

вимогам кожного застосовуваного міжнародного стандарту. 

Якщо ж до будь-яких операцій, подій не застосовуються 

конкретні МСФЗ, керівництво організації може використовувати власне 

судження в розробці і застосуванні облікової політики для формування 

звітної інформації. 
Згідно п.11 МСБО 8 при визначені власного судження 

керівництво повинно розглянути можливість застосування: 

- вимог МСФЗ, що розглядають аналогічні і пов'язані питання; 

- визначення, критерій визнання та концепції оцінки активів, 

зобов'язань, доходів і витрат, представлених в Концептуальній основі 

МСФЗ. 

Відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових 

оцінках та помилки» облікова політика повинна відповідати: 

- стандартам, що діють на кінцеву дату звітного періоду у 

першій звітності за МСФЗ; 
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- вимогам послідовності, надійності, а також відображати 

економічний зміст подій, а не тільки їх юридичну форму.  

Разом з тим, ведення обліку вимагає дотримання принципів 

нейтральності, обачності і повноти. Для того щоб розроблена облікова 

політика підприємства відповідала переліченим вимогам, необхідним є 

її формування із врахуванням таких складових міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку: безперервності діяльності, постійності правил 

бухгалтерського обліку, обачливості, нарахування, окремого 

відображення активів і зобов’язань, прийнятності вхідного балансу, 

пріоритеті змісту над формою, оцінюванні, відкритості, консолідації, 
суттєвості, конфіденційності [4].  

Отже, формування облікової політики на основі міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності дозволить 

підвищити достовірність звітної інформації та зробити її більш 

кориснішою для прийняття стратегічних управлінських рішень. 
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