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Постановка проблеми. Одним із шляхів розвитку економіки
є вдосконалення інформаційного забезпечення управління. Осно-
вою його виступає фінансовий облік як визначальна складова на-
ціональної облікової системи, що регулюється державою.

Проблеми фінансового обліку набувають важливого методо-
логічного і практичного значення. Пошуки шляхів подальшого
розвитку облікового забезпечення управління виробництвом ва-
жливі й через збільшення повноважень облікових працівників
щодо можливостей вибору варіантів форм і методів обліку. Фі-
нансовий облік стає творчим процесом, який потребує належного
методичного обґрунтування.

Якість облікового забезпечення управління є чинником ефек-
тивності виробництва, що підтверджується господарським жит-
тям, юридичними і нормативними вимогами обов’язковості ве-
дення фінансового обліку на підприємствах. Проте вирішити
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обліково-інформаційні проблеми тільки законодавчими важеля-
ми, на наш погляд, досить складно. З огляду на те, що фінансо-
вий облік є своєрідним правонаступником бухгалтерського, в
ньому найтісніше переплітаються проблеми об’єкта, предмета,
методу і функцій, нині він претендує на роль інформаційного
універсуму. Саме тому необхідна опрацьована системна методо-
логія дослідження фінансового обліку, що враховує економічні,
фінансові й облікові механізми забезпечення управління підпри-
ємствами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості фінан-
сового обліку у вітчизняній обліковій практиці досліджуються з
початку реформ 90-х років минулого століття. Його методологіч-
ний апарат розвивався О.С. Бородіним, Ф.Ф. Бутинцем, Б.І. Ва-
луєвим, З.В. Гуцайлюком, Л.М. Кіндрацькою, Є.В. Калюгою,
Я.Д. Крупкою, А.М. Кузьмінським, Є.В. Мнихом, Я.В. Мехом,
М.С.Пушкарем, В.В. Сопком, П.Я. Хомином, М.Г. Чумаченком,
В.О. Шевчуком та ін.

У наукових дослідженнях цих авторів розглядаються ключові
аспекти фінансового обліку, проте не дається його вичерпної ме-
тодологічної характеристики, адекватної потребам і сучасним
вимогам управління. Окрім того, сучасна концепція фінансового
обліку не має цілісного методичного забезпечення. Теорія майже
не пов’язана з практикою.

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування
необхідності посилення галузевих ознак фінансового обліку та
визначення креативних шляхів і напрямів формування його орга-
нізаційно-методичних аспектів, спрямованих на підвищення ефе-
ктивності обслуговування управських рішень.

З переходом до ринку, коли більшість підприємств стали по-
вністю самостійними, вирішення питань управління їх господар-
ською діяльністю, зокрема вибору методів та облікових проце-
дур, перейшли в площину господарських проблем. У цих умовах
найважливішою складовою розвитку інформаційного забезпе-
чення товаровиробників є напрацювання відповідної галузевої
методології фінансового обліку, створення на науковій основі
методичного забезпечення, з якого кожне підприємство могло б
самостійно обирати й поєднувати форми і способи облікових
процедур, адекватні його господарському управлінню, не пору-
шуючи єдиного методологічного підходу при вирішенні обліко-
вих проблем, закладеного в концепціях фінансового обліку.
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Виклад основних результатів дослідження. Дослідження
поставленої проблеми показує, що облікова політика може роз-
глядатись з позиції двох рівнів — загальнонаціональна облікова
політика та облікова політика підприємства.

Загальнонаціональна облікова політика складається із сукуп-
ності альтернативних принципів і правил, які виступають відпра-
вним моментом при виборі облікових процедур і здійсненні облі-
кового процесу підприємством. У широкому розумінні загально-
національну облікову політику можна визначати як управління
обліком.

Облікова політика підприємства є документом, в якому пови-
нні враховуватися вимоги державного регулювання, методологі-
чні засади бухгалтерського обліку та позиції суб’єктів підприєм-
ницької діяльності щодо їх дотримання.

Як зазначає Ф.Ф. Бутинець, «Введення в теорію і практику ка-
тегорія «облікова політика» означає визнання ролі бухгалтера і
облікових методів у формуванні прибутку підприємства, показує
відносність облікових даних, суттєво змінює статус бухгалтера
і його роль в обліковій ієрархії» [1, с. 355]. Ця ідея відображає
суть нового напряму в обліку, що отримав назву «креативного
обліку».

Розвитку креативного обліку сприяють багато факторів, проте
найчастіше він застосовується тоді, коли діяльність підприємства
оцінюється сторонніми особами.

Креативний облік є позитивний тоді, коли використовується
без прямого порушення законодавства для відображення основ-
них тенденцій у господарській діяльності та сприяє гнучкості
прийняття рішень, забезпечуючи мінімізацію ризику втрат і ви-
соку рентабельність менеджменту на мікрорівні. У протилежно-
му випадку — це процес прикрашання звітності підприємства
для більш вигідного відображення його діяльності для акціоне-
рів, інвесторів та інших зацікавлених осіб.

Основною метою при прийнятті рішень на підприємстві облі-
кової політики має бути формування повної, об’єктивної та до-
стовірної інформації, що максимально адекватно розкриває його
діяльність для заінтересованих осіб. Це означає розкриття не
тільки загальних положень, передбачених Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [2] щодо
визнання облікової політики, а й формування правил викорис-
тання прийомів первинного обліку, положень з обліку майна, зо-
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бов’язань, основних засобів, фінансових вкладень, матеріалів,
обліку витрат та обчислення собівартості продукції і сум незаве-
ршеного виробництва, витрат майбутніх періодів і джерел забез-
печення наступних витрат, доходів від продажу продукції, робіт,
послуг, заборгованості, капіталів, нерозподілених прибутків та
ін. При цьому, загальні вимоги, які ставляться до облікової полі-
тики, зводяться до таких:

— облікова політика повинна бути єдиною на підприємстві,
що означає обов’язкове застосування вибраних методів і прийо-
мів ведення бухгалтерського обліку всіма структурними підроз-
ділами, включаючи виділені на самостійний баланс, незалежно
від виду діяльності і місця розташування. Це необхідно для за-
безпечення порівняння та зведення інформації;

— по відношенню до кожного конкретного питання підприєм-
ство повинне використовувати одні і ті ж вибрані принципи, ме-
тоди та прийоми ведення бухгалтерського обліку;

— застосування облікової політики повинно бути послідов-
ним, тобто методика відображення господарських операцій, оці-
нки майна і зобов’язань на протязі року, а також від одного звіт-
ного періоду до іншого, як правило, не змінюється.

Однією із важливих проблем, що виникають при аналізі бух-
галтерської фінансової звітності та обґрунтуванні економічних
рішень, є отримання порівняльних показників. У нестабільних
умовах функціонування підприємства, що передбачає вибір ме-
тодологічних основ фінансового обліку, ця проблема загострю-
ється. Як наслідок, підвищена увага до процесу вибору облікових
принципів, методів і прийомів при формуванні показників бухга-
лтерської фінансової звітності.

Досвід формування облікової політики на підприємствах
України відносно незначний, що безпосередньо викликає цілу
низку проблем. На сьогодні можна виділити три групи питань,
які виникають безпосередньо при реалізації облікової політики.
Перша група пов’язана з вибором принципів, методів і прийомів
бухгалтерського обліку із існуючої нормативної бази та їх впли-
вом на формування показників бухгалтерської фінансової звітно-
сті. Друга група питань пов’язана з відсутністю формулювання в
нормативній базі вказівок щодо відображення у бухгалтерській
фінансовій звітності окремих господарських операцій. Третя гру-
па передбачає питання, що виникають через неузгодженість по-
даткового і бухгалтерського обліку.
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Оскільки ефективне формування облікової політики передба-
чає окрім знання чинної нормативної бази, ще й вміння творчого
її застосування, в загальному, основними проблемами, які вини-
кають при формуванні облікової політики підприємства, можна
назвати наступні:

 чинне бухгалтерське та податкове законодавство, на якому
ґрунтуються принципи, прийоми та методи бухгалтерського об-
ліку, які використовуються підприємством, недосконале в бага-
тьох питаннях;

 при формуванні облікової політики підприємства керівни-
ками та бухгалтерами присутній фактор ризику, оскільки рішен-
ня приймаються під дією суб’єктивного судження;

 недостатня інформованість користувачів фінансової інфор-
мації про основні методи обліку потребує додаткового обґрунту-
вання доказів щодо правильності використання принципів і ме-
тодів обліку;

 неможливість через механізм облікової політики підприємс-
твами вирішувати питання, які безпосередньо не входять до їх
компетенції та не врегульовані нормативними документами.

У загальному, формування оптимального варіанту облікової
політики є складною проблемою. Враховуючи наведені вище не-
доліки, та хоча і незначний, проте досить цінний досвід форму-
вання облікової політики на підприємствах, а також з метою удо-
сконалення методології складання фінансової звітності, можна
застосовувати таке поетапне формування облікової політики:

 визначення об’єктів бухгалтерського обліку, відносно яких
має бути розроблена облікова політика;

 виявлення, оцінка, аналіз та ранжування факторів, під впли-
вом яких здійснюється вибір принципів, прийомів і методів фор-
мування показників бухгалтерської фінансової звітності;

 підбір потенційно придатних до застосування підприємством
діючих принципів, прийомів і методів при формуванні показників
бухгалтерської фінансової звітності, що відповідають умовам діяль-
ності підприємства і запитам користувачів звітної інформації;

 розкриття вибраної облікової політики в примітках до бух-
галтерської фінансової звітності.

Більш детально аналізуючи кожний з етапів слід відмітити, що
перший етап передбачає визначення об’єктів бухгалтерського
обліку, відносно яких має бути розроблена облікова політика.
Враховуючи, що кожне підприємство веде господарську діяль-
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ність з тільки йому притаманною специфічною сукупністю об’єк-
тів бухгалтерського обліку, на цьому етапі вимагається встанов-
лення предмету облікової політики.

На другому етапі здійснюють виявлення, аналіз, оцінку та ра-
нжування факторів, під впливом яких здійснюється вибір прин-
ципів, методів, прийомів ведення бухгалтерського обліку та фор-
мування показників бухгалтерської фінансової звітності. Залежно
від складу об’єктів обліку на цьому етапі виявляються конкретні
умови, явища і процеси, які безпосередньо впливають на розроб-
ку облікової політики.

Метою третього етапу є ідентифікація можливих до застосу-
вання підприємством діючих принципів, методів і прийомів ве-
дення бухгалтерського обліку. На цьому етапі передбачається
здійснення відбору потенційно придатних до використання під-
приємством принципів, прийомів і методів бухгалтерського облі-
ку за вище визначеним умовами.

На четвертому етапі здійснюють вибір принципів, методів і
прийомів ведення бухгалтерського обліку та складання бухгал-
терської фінансової звітності, що відповідають умовам діяльності
підприємства та запитам користувачів звітної інформації.

На заключному етапі вибрана облікова політика оформляється
відповідно формальних вимог до неї.

У такій послідовності кожний етап є виключно необхідним,
оскільки забезпечує здійснення наступного.

При розробці облікової політики, перш за все, необхідно здій-
снити системний аналіз впливу всіх факторів.

У процесі формування облікової політики підприємства згідно
Закону України та П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової зві-
тності» [3] повинні враховуватись такі фактори: форми власності
та організаційно-правовий статус підприємства; співвідношення з
системою оподаткування; ступінь свободи дії в питаннях ціноут-
ворення; стратегія фінансово-господарського розвитку; наявність
технічного оснащення функцій управління; наявність ефективної
системи інформаційного забезпечення підприємства; рівень ква-
ліфікації кадрового забезпечення, економічна сміливість та ініці-
ативність керівників підприємств; систему матеріального заохо-
чення ефективної роботи та матеріальної відповідальності праців-
ників; обсяги діяльності та розміри підприємства.

Аналіз сукупності методів і прийомів ведення бухгалтерсько-
го обліку та складання фінансової звітності, залежно від факторів
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внутрішнього і зовнішнього середовища, дозволяє зробити такі
висновки:

1. При визначенні методів нарахування амортизації застосуван-
ня методів прискореної амортизації вважається доцільним лише до
тих конкретних об’єктів, більш швидке відтворення яких забезпе-
чить реальне впровадження в господарську практику науково-
технічних досягнень і сприятиме підвищенню соціально-еконо-
мічної ефективності виробництва. Крім того, реалізація такої мож-
ливості доцільна лише для тих підприємств, рівень рентабельності
виробництва яких досягає 10–15 % і вище, а також за умови необ-
хідності реалізації великої інвестиційної програми. Основними ме-
тодами нарахування амортизації, як найбільш обґрунтованими вва-
жаються лінійний і виробничий методи. При чому застосування
виробничого методу можливо, коли виробничу віддачу того чи ін-
шого об’єкта основних засобів можна вірогідно визначити застосу-
вання в бухгалтерському обліку податкових методів нарахування
амортизації не створює умови для реального відтворення майна.

2. При нарахуванні амортизації на нематеріальні активи доці-
льно використовувати лінійний метод амортизації, що забезпечує
рівномірний розподіл вартості нематеріальних активів.

3. При погашенні вартості малоцінних необоротних матеріа-
льних активів (МНМА) вибір того чи того метода в значній мірі
залежить від їх питомої ваги в структурі матеріальних витрат.
При значних обсягах МНМА та їх інтенсивному русі на підпри-
ємстві погашення вартості частинами сприяє більш обґрунтова-
ному визначенню собівартості готової продукції за звітними пе-
ріодами та відповідно, впливає на показники фінансових
результатів діяльності. У випадку 100 % погашення їх вартості з
віднесенням на собівартість готової продукції, це призведе до її
завищення та відповідно впливатиме на фінансові результати.
Тому використання такого методу доцільно лише при незначних
обсягах МНМА на підприємстві.

4. При оцінці запасів, що вибули, широкого розповсюдження
у бухгалтерській вітчизняній практиці отримав метод середньої
вартості матеріалів. Найбільш доцільно застосовувати цей метод
при відпуску сирови6ни та матеріалів для виробничих потреб.
Оцінюючи відпуск запасів для виконання спеціальних замовлень
і проектів, доцільно використовувати метод ідентифікованої вар-
тості. Крім того, даний метод може застосовуватись до запасів,
які не замінюють один одного.
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Метод ФІФО доцільно застосовувати підприємствам, які частково
або повністю звільнені від сплати податку на прибуток, а також ма-
ють своєю метою фінансувати свій розвиток на даному етапі.

5. При створенні резерву сумнівних боргів дебіторської забо-
ргованості застосування методу платоспроможності окремих де-
біторів доцільно використовувати підприємствам, що мають не-
велику кількість дебіторів. Підприємствам, перелік дебіторів
яких є значним, ефективнішим буде використання методу на ос-
нові класифікації дебіторської заборгованості.

6. Доходи і витрати майбутніх періодів доцільно включати до
результатів господарської діяльності при настанні звітного пері-
оду, до якого вони відносяться.

Діяльність кожного господарюючого суб’єкту є суто індивіду-
альною, відмінною за багатьма ознаками, тому при формуванні
облікової політики вказані вище рекомендації можуть скласти
лише основу реального наказу підприємства.

Оскільки вибір принципів, прийомів і методів складання бух-
галтерської фінансової звітності має значний вплив на її показни-
ки, це обумовлює необхідність представлення всієї суттєвої ін-
формації про облікову політику в примітках та поясненнях.
Розкриттю підлягає, головним чином, методична сторона обліко-
вої політики. Корисною може бути інформація про застосовані
підприємством правила обліку та звітності, якщо вони відрізня-
ються від загальноприйнятих; положення, сформовані в резуль-
таті вибору зробленого із кількох дозволених варіантів; галузеві
способи ведення обліку; нетрадиційне застосування загально-
визнаних принципів, методів і прийомів ведення обліку; нові
стандарти, використані підприємством.

Необхідно відмітити, що для кожного підприємства рівень
розкриття інформації про облікову політику залежить від конкре-
тної господарської ситуації.

Висновки. З переходом до ринку, коли більшість підприємств
стали повністю самостійними найважливішою складовою розвитку
інформаційного забезпечення товаровиробників є напрацювання
відповідної галузевої методології фінансового обліку,створення на
науковій основі методичного забезпечення, з якого кожне підпри-
ємство могло б самостійно обирати й поєднувати форми і способи
облікових процедур, адекватні його господарському управлінню.

Облікова політика підприємства є документом, у якому пови-
нні враховуватись вимоги державного регулювання, методологі-
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чні засади бухгалтерського обліку та пропозиції суб’єктів під-
приємницької діяльності щодо їх дотримання.

Основною метою при прийнятті на підприємстві облікової по-
літики має бути формування повної, об’єктивної та достовірної
інформації, що максимально адекватно розкриває його діяльність
для зацікавлених осіб. Ефективне формування облікової політики
передбачає окрім знання чинної нормативної бази, ще й вміння
творчого її застосування.

До бухгалтерської фінансової звітності підприємств можуть
бути рекомендовані наступні напрямки розкриття облікової полі-
тики: амортизація основних засобів і нематеріальних активів, ва-
ртісні ознаки малоцінних необоротних матеріальних активів та
спосіб їх погашення, оцінка фінансових інвестицій, оцінка виро-
бничих запасів, готової продукції, товарів, незавершеного вироб-
ництва, групування та списання затрат на виробництво, відобра-
ження результату реалізації продукції (робіт, послуг), метод
створення резерву по сумнівних боргах, розподіл витрат і доходів
майбутніх періодів.
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