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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з найважливіших завдань організації

бухгалтерського обліку на кожному підприємстві
є формування самостійно визначеної облікової
політики. Від вдало сформованої облікової пол-
ітики залежить ефективність управління госпо-
дарською діяльністю підприємства та стратегія
його розвитку у довгостроковій перспективі.

Необхідність формування облікової політи-
ки безпосередньо на підприємстві зумовлена на-
самперед особливостями його діяльності, які не
можуть бути відображені з достатньою повнотою
в жодному нормативному документі внаслідок їх
специфічності, хоч у цілому бухгалтерський облік
на кожному підприємстві грунтується на відпов-
ідному нормативно-правовому забезпеченні —
законах і так званих підзаконних актах (поло-
женнях, інструкціях, вказівках, рекомендаціях,
наказах тощо), які безпосередньо регулюють
організацію бухгалтерського обліку і звітності,
а також вимогах фінансового, господарського і
земельного права. Це зумовлено тим, що у нор-
мативно-правових актах, які регулюють облік
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відповідних об'єктів обліку, передбачено декіль-
ка варіантів вирішення певних облікових питань
і кожне підприємство, виходячи з конкретних
умов своєї роботи, вибирає найбільш прийнятний
для себе варіант. Разом з тим, багато аграрних
підприємств у сучасних умовах підходять до ство-
рення облікової політики формально чи взагалі
не надають їй жодного значення. Вони досить
часто використовують вузький підхід до форму-
вання облікової політики, який зводиться до того,
щоб скласти звітність підприємства, яка б не су-
перечила загальним вимогам законодавства і в
певній мірі влаштовувала як зовнішніх, так і
внутрішніх користувачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і практичні аспекти формуван-
ня облікової політики розглядаються у працях
багатьох вчених, як зарубіжних (Б. Нідлза,
Р. Ентоні, Дж. Ріса, Ван Бреда та інших), так і
українських (Н.М. Боднаренко, Ф.Ф. Бутинця,
П.Є. Житного, В.М. Жука, Г. П. Журавля,
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В.А. Кулик, Р.Е. Островерхи, Н.Л. Правдюк,
М.С. Пушкаря, С.В. Свірка, П.Я. Хомина,
М.Т. Щирби, М.Я. Черній тощо). Проте у пра-
цях цих вчених відсутня однозначність стосов-
но визначення етапів формування облікової
політики та мало уваги приділяється особли-
востям її формування саме в аграрних підприє-
мствах, які характеризуються специфікою
своєї діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження етапів форму-

вання облікової політика підприємства та виз-
начення специфічних особливостей її форму-
вання в аграрних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процес формування облікової політики —

це надана законом можливість суб'єкту госпо-
дарювання самостійно здійснювати у межах
правового поля облікову діяльність, яка вклю-
чає сукупність принципів, методів і процедур
здійснення первинного спостереження, аналі-
зу, поточного групування, підсумкового уза-
гальнення фактів господарської діяльності,
складання та подання фінансової звітності [6,
с. 75]. Як бачимо, основною метою формуван-
ня облікової політики є надання достовірної та
необхідної інформації для забезпечення про-
цесу управління підприємством і представлен-
ня обгрунтованої звітності для прийняття уп-
равлінських рішень.

На практиці формування облікової політи-
ки підприємства здійснюється поетапно. Однак
в економічній літературі наводять різні підхо-

ди до визначення кількості етапів формування
облікової політики (табл. 1).

Аналіз наведених підходів свідчить про те,
що вони не завжди повністю розкривають зміст
формування облікової політики підприємства.
В деяких з них упущені важливі обліково-ана-
літичні процедури чи специфіка діяльності
підприємства. Тому, виходячи з методичних
підходів науковців і фахівців-практиків, вва-
жаємо, що процес формування облікової полі-
тики повинен включати п'ять етапів: організа-
ційний, підготовчий, специфічний, робочий та
заключний (рис. 1). У представленій послідов-
ності кожен етап є необхідним, а виконання
кожного попереднього забезпечує здійснення
наступного.

Процес формування облікової політики аг-
рарних підприємств трудомісткий та потребує
відповідального й професійного підходу, тому
власнику або керівнику підприємства, який
відповідає за організацію обліку на підпри-
ємстві, доцільно ініціювати процес формуван-
ня облікової політики, тобто здійснити органі-
заційний етап формування облікової політики.
На практиці дуже часто керівники аграрних
підприємств доручають розробляти облікову
політику головним бухгалтерам, проте вони не
завжди є компетентні у всіх питаннях, пов'яза-
них з її формуванням. Тому на підприємстві до-
цільно створити спеціальну комісію із розроб-
ки розпорядчого документу про облікову пол-
ітику та, за потребою, заключити договір з
аудиторською (консалтинговою) фірмою чи
іншими професійними організаціями про роз-
робку облікової політики.

Таблиця 1. Наукові підходи до визначення кількості етапів формування облікової політики

Автори Етапи формування облікової політики 

Боднаренко Н.М. [2, с. 148] 1) організаційний; 2) методичний (підготовчий, проміжний, заключний) 

Балакирева Н.М., Гущина И.З. 
[1, с. 11] 

1) формування; 2) розкриття 3) внесення змін в облікову політику 

Правдюк Н.Л. [13, с. 183] 1) підготовчий; 2) проміжний (робочий); 3) заключний 

Стеців І.І [18, с. 10] 1) дослідний; 2) розрахунковий 3) затверджуючий 

Островерха Р.Е. [12, с. 129] 1) підготовчий; 2) основний; 3) заключний 

Колос І. [7, с. 46] 1) організаційний; 2) підготовчий; 3) технологічний; 4) результативний 

Черній М.Я. [19, с. 386] 

1) встановлення предмету облікової політики; 2) визначення факторів впливу на 
формування облікової політики; 3) аналіз загальновизнаних припущень у побудові 
облікової політики; 4) вибір потенційно придатних для підприємства способів ведення 
бухгалтерського обліку; 5) безпосередній вибір способів ведення бухгалтерського обліку 
для підприємства; 6) документальне оформлення облікової політики 

Житний П.Є. [6, с. 7] 
1) організаційний; 2) підготовчий; 3) визначення зовнішніх умов; 4) формування чинників 
внутрішнього середовища; 5) вибір елементів облікової політики; 6) інформаційне 
забезпечення процесу формування облікової політики; 7) заключний 

Пушкар М.С. [16, с. 185] 

1) постановка мети та визначення завдань облікової політики підприємства; 2) вибір 
суб’єкта формування облікової політики; 3) дослідження складу і характеру впливу факторів 
на формування облікової політики; 4) вибір і обгрунтування вихідних положень (принципів) 
побудови облікової політики 5) визначення об’єктів облікової політики; 6) вибір та розробка 
елементів за об’єктами облікової політики; 7) дослідження впливу варіантів облікової 
політики на показники фінансово-господарської діяльності підприємства; 8) документальне 
оформлення та затвердження облікової політики; 9) розкриття сформованої облікової 
політики; 10) внесення змін до облікової політики та документальне її оформлення;  
11) впровадження обраної облікової політики та контроль за її виконанням 



37
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2014

Руденко О.В. із цього приводу
слушно зазначає: "Формування обліко-
вої політики зумовлює використання
знань різних галузей науки, тому в її
створенні повинні брати участь майже
всі економічні, технічні й екологічні
служби підприємства для задоволення
власних потреб і виконання зобов'я-
зань перед державою" [17, с. 101]. Оск-
ільки фінансово-господарська діяль-
ність аграрних підприємства є багато-
аспектною і багато в чому залежить від
технологічних та організаційних особ-
ливостей суб'єктів господарювання, то
у зв'язку з цим до складу фахівців, які
безпосередньо формуватимуть обліко-
ву політику необхідно залучати спе-
ціалістів виробничих, планово-економ-
ічних, фінансових, агротехнічних, тва-
ринницьких та інших заінтересованих
служб. Це дасть можливість інтегрува-
ти бухгалтерський облік з іншими скла-
довими системи управління — плану-
ванням, бюджетуванням, прогнозуван-
ням, аналізом, контролем тощо, а та-
кож прискорити процес впровадження
на підприємствах нашої країни систе-
ми управлінського обліку. Правильний
підхід до формування облікової пол-
ітики дозволить забезпечити потреби
менеджменту всіх рівнів управління в дос-
татній, оперативній, релевантній інформації
для прийняття рішення [10].

Отже, створення відповідного виконавчого
органу щодо формування облікової політики
та закріплення за його фахівцями обов'язків та
повноважень залежить від обсягів діяльності
підприємства, кваліфікації та рівня освіти об-
лікових працівників, наявності платіжних за-
собів і є суто індивідуальним для кожного су-
б'єкта господарювання у конкретній еконо-
мічній ситуації. Остаточне рішення щодо скла-
ду виконавчого органу з формування обліко-
вої політики приймає власник або колегіальний
орган, який складається із власників або їх
представників, оскільки вони несуть відпові-
дальність за формування та дотримання обра-
ної облікової політики на підприємстві.

На другому етапі формування облікової
політики визначаються перелік конкретних
об'єктів обліку, оцінюється стан бухгалтерсь-
кого обліку цих об'єктів відповідно до норм
чинного законодавства, проводиться вибір
форми бухгалтерського обліку. Особливу ува-
гу звертають на об'єкти обліку, для яких здійс-
нюється вибір одного варіанта методики бух-

галтерського обліку з декількох — альтерна-
тивних, передбачених нормативно-правовими
актами. Разом з тим переважна більшість прин-
ципів, методів і процедур, що використовують-
ся для складання та подання фінансової
звітності, безальтернативно (однозначно) про-
писані в нормативних документах з бухгал-
терського обліку, тому перелічувати їх в об-
ліковій політиці немає потреби. Такі норми
підлягають безумовному виконанню, тобто є
імперативними для застосування підприєм-
ством. Про недоцільність включення до розпо-
рядчого документа про облікову політику
підприємства безальтернативних методів оці-
нки, обліку та процедур зазначено у Методич-
них рекомендаціях щодо облікової політики
підприємства, які затверджені Наказом Мін-
фіну від 27.06.2013 р. №635 [11].

Третій етап формування облікової політи-
ки ми виділяємо, як специфічний, тому що на
цьому етапі вивчається вплив факторів та спе-
цифічних особливостей діяльності аграрних
підприємств на облікову політику. Досліджен-
ня літературних джерел дає можливість уза-
гальнити ці фактори, та класифікувати їх на
внутрішні і зовнішні (рис. 2), а також зазначити,

Організаційний 

Підготовчий 

Робочий 

Заключний 

створення відповідного 
виконавчого органу та закріплення 
за його фахівцями обов’язків та 
повноважень 

визначення об’єктів обліку та 
оцінка стану бухгалтерського 
обліку цих об’єктів 

вибір елементів методології 
облікової політики (принципів, 
правил, методичних прийомів, 
способів і процедур) 

оформлення та затвердження 
розпорядчого документа стосовно 
обраної облікової політики й 
способи контролю за її 
дотриманням 

Специфічний 
вивчення факторів, що впливають 

на діяльність підприємства 

Етапи формування облікової політики підприємства 

підприємства 

Рис. 1. Процес формування облікової політики
підприємства

Джерело: власна розробка автора.
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що вибір облікової політики
залежить не лише від специфі-
ки діяльності підприємства,
але й від ряду інших факторів.

Вибір альтернативних ме-
тодів оцінки і обліку майна
підприємства, його витрат, до-
ходів та фінансових резуль-
татів здійснюється на четвер-
тому етапі формування обліко-
вої політики — робочому. Ви-
світлювати обрану облікову
політику шляхом опису прин-
ципів оцінки і методів обліку
окремих статей фінансової
звітності із зазначенням одно-
го або декількох допустимих
варіантів потрібно тільки тоді,
коли нормативно-правові акти
у сфері бухгалтерського об-
ліку надають можливість вибо-
ру (містять більше ніж один ва-
ріант). Причому з усіх допус-
тимих варіантів слід обрати
той, який якнайповніше відоб-
ражає специфіку господарсь-
кої діяльності конкретного
підприємства.

Відзначимо, що робочий
етап формування облікової по-
літики аграрних підприємств
включає сукупність обраних
способів ведення обліку щодо:
основних засобів; нарахування
амортизації; вибору способу
відображення активів та об'єктів нерухомості;
вибір порядку обліку орендованих основних
засобів тощо.

В обліковій політиці аграрних підприємств
повинні бути обов'язково зафіксовані: вибір
одиниці обліку матеріально-виробничих за-
пасів; метод оцінки матеріально-виробничих
запасів; спосіб обліку та оцінки готової про-
дукції; спосіб оцінки товарів у власній
роздрібній торгівлі чи при передачі на перероб-
ку тощо.

Важливим є обрання способу списання за-
гальногосподарських витрат; вибір бази для
розподілу загальновиробничих і загальногос-
подарських витрат; спосіб оцінки незавершено-
го виробництва по галузях і виробництвах;
спосіб списання комерційних витрат; спосіб
списання витрат майбутніх періодів; вибір спо-
собу створення резервів по сумнівних боргах;
вибір способу створення резервів майбутніх
витрат тощо.

За рахунок варіативності вибору способів і
методів відображення фінансового стану, виз-
наченого в обліковій політиці, в сучасних умо-
вах підприємства можуть в значній мірі управ-
ляти показниками прибутковості (за рахунок
вибору методу амортизаційних відрахувань,
способу оцінки капіталу, віднесення витрат,
оцінки доходів, оцінки витрат за справедливою
вартістю, зобов'язань за поточною оцінкою,
створюваних резервів тощо). З огляду на те, що
одним із завдань облікової політики є забезпе-
чення стандартних характеристик фінансової
звітності, важливими об'єктами підвищення
інвестиційної привабливості є її складові, за
допомогою яких звітні показники набувають
певної спрямованості.

На заключному етапі формування обліко-
вої політики проводиться оформлення та зат-
вердження керівником розпорядчого докумен-
та стосовно обраної облікової політики й спо-
соби контролю за її дотриманням. Законодав-

Рис. 2. Фактори, які впливають на формування облікової
політики аграрних підприємств*

*Джерело: узагальнено автором на основі [1, с. 13; 16, с. 173—176].
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ством не затверджена типова форма розпоряд-
чого документу про облікову політику, у зв'яз-
ку із цим відсутні вимоги до його назви, офор-
млення, змісту та структури.

Форма розпорядчого документу про об-
лікову політику обирається підприємством са-
мостійно. Вивчення вітчизняної і зарубіжної
економічної літератури та проведені дослід-
ження на аграрних підприємствах нашої краї-
ни свідчать про те, що, крім наказу як органі-
заційно-розпорядчого документа стосовно до-
кументального оформлення облікової політи-
ки використовують розпорядження та по-
ложення. У зв'язку з цим, М.С. Пушкарем та
М.Т. Щирбою розглянуто зміст цих організа-
ційно-розпорядчих документів, якими пропо-
нують документально оформлювати облікову
політику [16, с. 198—199].

Ними визначено, що для документального
оформлення облікової політики найбільше підхо-
дить наказ, який видається керівником підприє-
мства для вирішення основних та оперативних
завдань. Що стосується розпорядження, то воно,
по-перше, на відміну від наказу має обмежений
строк дії; по-друге, воно стосується дуже вузь-
кого кола посадових осіб; по-третє, згідно з діло-
вою практикою, його підписують заступники ке-
рівника підприємства (інші уповноважені на це
посадові особи); по-четверте, воно практично не
застосовується для затвердження інших доку-
ментів підприємства [8, с. 73].

Практичні дослідження В. Кулик щодо роз-
порядчих документів про облікову політику
показали, що серед бухгалтерів-практиків та-
кож відсутній єдиний підхід до складових час-
тин розпорядчих документів про облікову по-
літику, більшість респондентів складає розпо-
рядчий документ про облікову політику без
виділення будь-яких розділів. Структуро-
ваність розпорядчого документу про облікову
політику, що має місце на 53,4 % із опитаних
підприємств, свідчить про системність знань
щодо облікової політики та бажання бухгал-
терів розподілити облікову політику на мето-
дичну та організаційну складові або залежно
від видів обліку — облікову політику щодо уп-
равлінського обліку, облікову політику щодо
податкового обліку, облікову політики щодо
фінансового обліку; розділити організаційні та
методичні аспекти [9, c. 104]

Огляд обліково-економічної літератури дає
можливість зробити висновок про те, що біль-
шість авторів виділяють три основних розділи
розпорядчого документу про облікову політи-
ку підприємства, що відповідають основним ета-
пам формування облікової політики підприєм-

ства: методичні, організаційні та технічні. Кожен
автор пропонує власний перелік складових кож-
ного із зазначених розділів. Найбільш викорис-
товуваним є поділ елементів облікової політики
підприємства на методичні, організаційні та
технічні [3, с. 56; 5, с. 145].

При цьому розпорядчий документ про об-
лікову політику не повинен стати єдиним, а
лише основним у питаннях узгодження правил
ведення бухгалтерського обліку, складання
фінансової звітності на підприємстві. Його слід
доповнювати внутрішніми правилами, інструк-
ціями, положеннями, регламентами, робочим
планом рахунків, рішеннями власників тощо.
Крім того, на кожному підприємстві повинна
бути розроблена та затверджена проектна до-
кументація з побудови бухгалтерського обліку,
до якої належать графіки документообороту,
план організації бухгалтерського обліку, про-
екти автоматизації бухгалтерського обліку,
інші, що забезпечують документальне оформ-
лення не лише прийнятних способів ведення
бухгалтерського обліку, складання фінансової
звітності, але й засобів їх реалізації.

Водночас дослідження свідчать, що багато
аграрних підприємств не поспішають складати
свій розпорядчий документ про облікову пол-
ітику, деякі з них складають його формально,
елементи його не обгрунтовані й дублюють ок-
ремі пункти нормативних документів чи вико-
ристовують типові форми розпорядчих доку-
ментів, що поширені у засобах масової інфор-
мації без врахування індивідуальних особливо-
стей. Також ігноруються зміни в нормативно-
правому забезпеченні бухгалтерського обліку,
які безпосередньо впливають на формування
облікової політики підприємства. Відсутня
структуризація наказу про облікову політику,
у наказі відсутні додатки, які деталізують зміст
окремих елементів організації обліку.

Також на заключному етапі, сформована
виконавчим органом управління підприємством
облікова політика подається на затвердження
(погодження) власнику (власникам), органу,
уповноваженому управляти державним майном,
органу, уповноваженого управляти корпоратив-
ними правами держави [15]. Зі змістом розпо-
рядчого документу про облікову політику, під
підпис, повинні бути ознайомлені усі працівни-
ки підприємства, які зобов'язані виконувати
його положення. За невиконання зазначених
норм розпорядчого документа можливе засто-
сування відповідальності, яка встановлюється
внутрішніми правилами підприємства.

Зміни та доповнення облікової політики
оформляються в тому ж порядку, що і вже прий-
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нята підприємством облікова політика — відпо-
відним розпорядчим документом — наказом
(розпорядженням, положенням), яким, власне,
і коригується базовий наказ (розпорядження,
положення ) про облікову політику підприєм-
ства. У ситуації, коли внесені до облікової пол-
ітики зміни за обсягом охоплюють більшу час-
тину тексту або суттєво впливають на її зміст,
відповідно до рекомендацій наданих у Листі
Міністерства фінансів України № 27793, варто
викласти зміст розпорядчого документу про
облікову політику у новій редакції [4].

Оскільки способи ведення обліку обрані
підприємством повинні застосовуватися із 1-го
січня для дотримання принципу послідовності,
то формування або зміни до розпорядчого до-
кументу про облікову політику, повинні готу-
ватися і затверджуватися до цієї дати. Цю ро-
боту доцільно проводити у четвертому кварталі
паралельно із підготовкою до складання річної
бухгалтерської звітності.

ВИСНОВОК
Формування облікової політики аграрних

підприємств є складним, комплексним проце-
сом, у якому кожний етап відіграє відповідну
роль. Лише забезпечивши їх гармонізацію та
наступність можна сформувати раціональну
облікову політику, тому підприємство повин-
но детально розробити зміст кожного з етапів
залежно від організаційно-технологічних
особливостей діяльності. На всіх етапах фор-
мування облікової політики та при її реалізації
необхідно дотримуватись принципів ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансо-
вої звітності, визначених законодавством
(обачність; повне висвітлення; автономність;
послідовність; безперервність; нарахування та
відповідність доходів та витрат; превалювання
сутності над формою; історична (фактична)
собівартість; єдиний грошовий вимірник; пері-
одичність); вимог до облікової політики під-
приємства (законності, адекватності, гласності,
ефективності, єдності), а також враховувати
специфіку діяльності підприємства. Це забез-
печить комплексність обраних методів оцінки і
обліку та ефективність облікової політики аг-
рарних підприємства.
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