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У статті сформовано основні складові облікової політики сільськогосподарських підприємств, визначено фак*
тори, що впливають на її вибір і обгрунтування.
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choice and ground are formed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Управління підприємством здійснюється на
базі інформації. Неможливо прийняти раціо
нальні рішення, коли інформація надходить не
своєчасно або вона не повна. Надмірні потоки
інформації також не сприяють ефективному
управлінню. Інформація є ресурсом, викорис
тання якого передбачає дотримання ряду прин
ципів: послідовності, доцільності, своєчасності,
суттєвості, достатності і повноти.
Згідно з законом України "Про бухгал
терський облік та фінансову звітність України",
облікова політика — це сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання і подання фінан
сової звітності.
Від облікової політики багато в чому зале
жить ефективність управління господарською
діяльністю підприємства й стратегія його роз
витку. Облікова політика визначає ідеологію
економіки підприємства, сприяє посиленню
аналітичних функцій в управлінні підприєм
ством, дозволяє своєчасно реагувати на зміни,
що відбуваються на виробництві, ефективно
пристосувати виробничу систему до зміни зов
нішнього середовища.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню різноманітних аспектів об
лікової політики присвячено праці таких вче
них, як Ф. Бутинець, А. Загородний, В. Лень,
Л. Сук та ін.
Проте у дослідженнях і публікаціях недо
статньо повно розкриваються складові обліко
вої політики, і її вплив на поліпшення економі
чного розвитку підприємств.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз основних аспектів
формування облікової політики сільськогоспо
дарських підприємств та виявлення шляхів її
вдосконалення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день, загальні правила
організації та методики бухгалтерського об
ліку визначаються законодавством та поло
женнями (стандартами) бухгалтерського об
ліку в Україні. Разом з тим, нормативами пе
редбачені альтернативні організаційні та ме
Передплатний індекс 21847
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тодичні підходи до ведення бухгалтерського
обліку. Кожне підприємство може приймати
правила, методи та процедури, які надавати
муть об'єктивну, корисну та своєчасну інфор
мацію про його діяльність, з метою внутріш
нього використання та публічного представ
лення.
При формуванні облікової політики на
підприємстві необхідно дотримуватися норм
національного законодавства та вимог
П(С)БО і інших нормативних документів щодо
регулювання бухгалтерського обліку та спри
яти формуванню якісної інформаційної бази
обліку з метою розкриття інформації у фінан
совій звітності з урахуванням специфіки
діяльності підприємства, чисельності та квал
іфікації облікових працівників і рівня їх техн
ічного забезпечення. А також необхідно пе
редбачити захист власних інтересів підприєм
ства та врахувати вимоги користувачів обліко
вої інформації.
Загалом, на вибір облікової політики під
приємства впливають такі фактори:
— форма власності та організаційноправо
ва форма підприємства;
— галузева приналежність або вид діяль
ності;
— обсяги діяльності, чисельність працюю
чих і ін.;
— система оподаткування;
— ступінь свободи діяльності в ринкових
умовах;
— стратегія економікогосподарського
розвитку;
— наявність матеріальної бази;
— система інформаційного забезпечення;
— рівень кваліфікації бухгалтерських кад
рів;
— система матеріального стимулювання.
На формування облікової політики на
сільськогосподарських підприємствах, крім
названих вище факторів, також впливає і фор
ма організації бухгалтерського обліку на під
приємстві. Згідно з законом "Про бухгалтерсь
кий облік та фінансову звітність України" ст. 8
п. 4, облік можна вести:
— ввівши до штату підприємства посади
бухгалтера або створюючи бухгалтерську
службу;
— уклавши угоду з приватним підприєм
цем, який надає послуги з бухгалтерського
обліку;
— на договірних засадах централізованою
бухгалтерією або фудиторською фірмою;
— самостійно власнику або керівнику під
приємства.
Передплатний індекс 21847

На формування облікової політики впливає
і вибір Плану рахунків, який використовуєть
ся на сільськогосподарському підприємстві. На
підприємстві можуть використовувати:
— загальний План рахунків із застосуван
ням рахунків витрат класів 8 і 9, затверджених
наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291;
— загальний План рахунків без застосуван
ня рахунків витрат класу 8;
— спрощений План рахунків, затверджений
наказом Мінфіну України від 19.04.01 р. №186.
Здійснивши дослідшення з формування об
лікової політики, ми пропонуємо поділити її на
наступні етапи:
1. Підготовчий — передбачає визначення
об'єктів бухгалтерського обліку та факторів,
які впливають на вибір способів ведення бух
галтерського обліку.
2. Методологічний — відображає методо
логічні засади, способи та принципи ведення
бухгалтерського обліку за кожним прийомом і
для кожного об'єкту.
3. Заключний — оформлення та впровад
ження облікової політики в практичну діяль
ність підприємства.
Формат підготовки та подання інформації
повинен бути закріпленний у розпорядному
документі про фортування облікової політики
підприємства, його керівники, менеджери, а
також контролюючі органи знатимуть можли
вості облікової системи підприємства та орга
нізаційні і методичні підходи до її формуван
ня.
Складові облікової політики розробляють
і затверджують у наказі про облікову політи
ку підприємства, в якій мають бути відобра
жені всі способи і процедури, що використо
вуватиме підприємство для правильного
відображення господарських операцій,
фінансового стану, визначення результатів
діяльності та забезпечення об'єктивності по
казників обліку для складання фінансової
звітності.
Формування та дотримання прийнятої на
підприємстві облікової політики є одниєю з
важливих умов отримання достовірної інфор
мації для відображення в бухгалтерському об
ліку і фінансовій звітностію. Проте при її фор
муванні допускається ряд суттєвих недоліків,
які потребують усунення. Серед основних не
доліків облікової політики підприємства мож
на виділити такі:
— окремі підприємства наказ про облікову
політику складають формально, елементи на
казу не обгрунтовані й дублюють окремі пунк
ти нормативних документів;
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Таблиця 1. Елементи облікової політики
— частина агропідпри
сільськогосподарських підприємств
ємств визначили свою обліко
ву політику ще на початку ре
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɤɚɡɿ
Ɉɛ’ɽɤɬɢ
ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ
формування бухгалтерсько
ɇɟɨɛɨɪɨɬɧɿ
Ɋɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɉ(ɋ)ȻɈ7. ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɩɨ
го обліку, тобто одночасно з ɚɤɬɢɜɢ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ,
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬ. 8 ɡɚɤɨɧɭ
набранням чинності закону
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ», ɡɚ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɢɦ
України "Про бухгалтерсь
ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɩ. 29. ɉ(ɋ)ȻɈ7. ɉɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ. 16 ɉ(ɋ)ȻɈ7. ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜɹɡɚɧɿ ɿɡ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɦ
кий обік та фінансову звіт
ɫɬɚɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ.14 ɉ(ɋ)ȻɈ7
ність в Україні". Після цього
ȼɢɬɪɚɬɢ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɉ(ɋ)ȻɈ16,
в переважній більшості до
ɉ(ɋ)ȻɈ30 ɬɚ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɭ ɿ
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
наказів не вносились ніякі
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ
зміни, не зважаючи на за
18.05.2001 ʋ132. Ⱦɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɩɪɹɦɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ, ɿɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ,
твердження нових П(С)БО та
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
внесення змін та доповнень Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ
Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɨɛɥɿɤɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɭ
до діючих;
ɚɤɬɢɜɢ
ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɉɥɚɧɿ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɰɿɧɤɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩ. 10. ɉ(ɋ)ȻɈ30 ɬɚ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɡ
— зміст більшості наказів
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɎɍ
про облікову політику не
ɜɿɞ 25.12.2006 ʋ1315
структуровано. Деякі питан ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɽ ɉɥɚɧ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɤɚɩɿɬɚɥɭ,
ɡɨɛɨɜɹɡɚɧɶ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ,
ня формувань обліку окре ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɎɍ ɜɿɞ 30.11.1999 ʋ291, ɚɛɨ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ ɉɥɚɧ
мих об'єктів наводяться не в
ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ ɆɎɍ ɜɿɞ 19.04.2001 ʋ186. ɋɭɛɪɚɯɭɧɤɢ ɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ,
повному обсязі або зовсім не
ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
висвітлені;
— не розробляється об
лікова політика щодо формування обліку, а
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
саме: не наводиться в ній або додатках до неї
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
робочий план рахунків, графік документообі
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
гу, перелік облікових регістрів, що застовову
Розглянувши основні елементи облікової пол
ються на підприємстві тощо;
ітики сільськогосподарських підприємств, слід
— не розробляється облікова політика зазначити, що зважений підхід до формування
щодо управлінського обліку.
облікової політики є орієнтиром для різноманіт
Враховуючи важливість визначення мето них користувачів і дає змогу впливати на форму
дологічних складових облікової політики, ва вання фінансового результату підприємства,
ріанти яких запропоновані Міністерством розмір податку, величину дивідендів, а також
фінансів України в П(С)БО та враховуючи їх резервів і спеціальних фондів та ін.
вплив на результат фінансової діяльності ми
Потребує подальших досліджень облікова
пропонуємо підприємствам, які не розкрили політика сільськогосподарських підприємств.
методологію ведення обліку в подальшому до
опрацювати зміст облікової політики в зв'яз
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