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УДК 657.1

Маліков В. В. Облікова політика підприємства та її зміст у розрізі практичного аспекту застосування
Облікова політика підприємства та порядок її формування являє собою досить складний процес, який повинен не тільки передбачати вибір з кіль-
кох варіантів обліку, а й діяти в межах чинного законодавства. Облікова політика підприємства є основою діяльності будь-якого суб’єкта госпо-
дарської діяльності, оскільки визначає порядок ведення обліку, побудований на всебічному аналізі можливих варіантів. Метою статті є розробка 
змісту облікової політики, який дозволить на практиці створити реально діючий документ, використовуючи досвід провідних учених. Оскільки 
облікова політика підприємства призначена, перш за все, для правдивого та повного висвітлення діяльності суб’єкта господарювання, що ре-
алізується на практиці шляхом складання фінансової звітності, її зміст вважається доцільним складати саме за розділами звітності. Тобто в 
загальному вигляді питання, що мають бути відображені в обліковій політиці підприємства за кожною статтею фінансової звітності, повинні 
мати окрему структуру: для складових активів, капіталу та зобов’язань; оцінка на дату балансу; оцінка при вибутті; оцінка доходів і витрат.
Ключові слова: облікова політика, фінансова звітність, активи, зобов’язання, доходи, витрати.
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УДК 657.1
Маликов В. В. Учетная политика предприятия и её содержание  

в разрезе практического аспекта применения
Учетная политика предприятия и порядок её формирования пред-
ставляет собой довольно сложный процесс, который должен не толь-
ко предусматривать выбор из нескольких вариантов учета, но и дей-
ствовать в рамках действующего законодательства. Учетная поли-
тика предприятия является основой деятельности любого субъекта 
хозяйственной деятельности, поскольку определяет порядок ведения 
учета, построенный на всестороннем анализе возможных вариантов. 
Целью статьи является разработка содержания учетной политики, 
что позволит на практике создать реально действующий документ, 
используя опыт ведущих ученых. Поскольку учетная политика пред-
приятия предназначена, прежде всего, для правдивого и полного осве-
щения деятельности субъекта хозяйствования, что реализуется на 
практике путем составления финансовой отчетности, её содер-
жание считается целесообразным составлять именно по разделам 
отчетности. То есть, в общем виде вопросы, которые должны быть 
отражены в учетной политике предприятия, по каждой статье фи-
нансовой отчетности должны иметь отдельную структуру: для 
составляющих активов, капитала и обязательств; оценка на дату 
баланса; оценка при выбытии; оценка доходов и затрат.
Ключевые слова: учетная политика, финансовая отчетность, акти-
вы, обязательства, доходы, расходы.
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Malikov V. V. The Accounting Policy of Enterprise and its Contents  

in the Practical Aspect of Application
The accounting policy of enterprise and the manner of its formation is a rath-
er complex process, which should not only involve the selection of several ac-
counting options but also act within the framework of existing legislation. The 
accounting policy of enterprise is the backbone of any activity of an economic 
entity, as it establishes an accounting procedure based on a comprehensive 
analysis of the possible options. The article is aimed at developing the con-
tents of accounting policy, which will provide for creating a workable docu-
ment, using experience of leading scientists. Since the accounting policy of en-
terprise is primarily intended to provide true and full coverage of the activity 
of economic entity, which is implemented in practice through preparation of 
financial reporting, it would be appropriate to generate its contents in terms 
of the reporting sections. That is, in a general way, the issues to be reflected 
in the accounting policy of enterprise should have a separate structure for 
each item of financial reporting: for the constituent assets, the capital and 
liabilities; the estimate on the balance sheet date; the estimate on decrease; 
the estimate on revenues and costs.
Keywords: accounting policy, financial reporting, assets, liabilities, revenues, 
costs.
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Облікова політика підприємства та порядок її 
складання являє собою досить складний про-
цес, який повинен не тільки передбачати вибір 

з кількох варіантів обліку, а й діяти в межах чинного за-
конодавства.

Облікова політика підприємства є основою діяль-
ності будь-якого підприємства, оскільки визначає поря-
док ведення обліку, побудований на всебічному аналізі 
можливих варіантів. Тому питання її складання, особли-
во застосування наукових методологічних розробок на 
практиці, є актуальним і сьогодні.

Питання формування та реалізації облікової по-
літики підприємств досліджувалися багатьма вченими, 
серед яких Ф. Ф. Бутинець, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник,  
С. Л. Коротаєв, Е. С. Хендриксен, Л. З. Шнейдман та інші.

Проте, незважаючи на широке висвітлення наяв-
них проблем і шляхів їхнього вирішення, а також мето-
дичних і методологічних розробок, питання застосуван-
ня на практиці потребують подальшого вивчення.

Метою статті є розробка змісту облікової політи-
ки, який дозволить на практиці створити реально дію-
чий документ, використовуючи досвід провідних уче-
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них, і сприятиме підвищенню ступеня впорядкованості 
облікової роботи в цілому.

Порядок формування облікової політики розгля-
дався багатьма вченими [1–8]. Хоча невирішених пи-
тань ще багато, основним з них для цілей практичного 
застосування є саме її конкретний зміст.

Облікова політика підприємства призначена, 
перш за все, для правдивого та повного висвітлення ді-
яльності суб’єкта господарювання, що реалізується на 
практиці шляхом складання фінансової звітності.

З огляду на це автором вбачається доцільним ви-
діляти такі її розділи, а також питання, які мають бути 

висвітлені в кожному розділі, додержуючись структури 
фінансової звітності (табл. 1).

Розглянутий перелік питань, які мають бути ви-
світлені в обліковій політиці підприємства, можна вва-
жати основним, але він не є вичерпним і залежить від 
таких характеристик підприємства:
 розміри;
 організаційно-правова форма;
 форма власності;
 види господарської діяльності;
 інші фактори, які є специфічними для кожного 

підприємства.

таблиця 1

Розділи та зміст облікової політики підприємства

№ розділу/
підрозділу

Назва розділу/
підрозділу питання, які мають бути розглянуті

1 2 3

1 Загальні положення

Стандарти обліку та звітності.  
Кількісні ознаки суттєвості інформації (окремо для інформації та подій та для статей 
фінансової звітності).  
Зміни в обліковій політиці.  
Зміни в облікових оцінках.  
Помилки

2 Облік активів

2.1 Нематеріальні  
активи

Віднесення активу до складу нематеріальних (зокрема, контроль над нематеріальним 
активом, майбутні економічні вигоди від використання нематеріального активу,  
ідентифікація нематеріального активу та критерій суттєвості при визнанні немате-
ріальних активів).  
Витрати, що не вважаються нематеріальними активами.  
Склад витрат, що включаються до первісної вартості нематеріального активу  
(за різними шляхами надходження на підприємство).  
Класифікація нематеріальних активів.  
Строк корисного використання нематеріального активу з визначеним строком корис-
ного використання (зокрема, чинники, що впливають на строк корисної експлуатації 
нематеріального активу та склад комісії з визначення строку корисного використання 
нематеріальних активів).  
Ліквідаційна вартість нематеріальних активів з визначеним строком корисного вико-
ристання.  
Амортизація нематеріальних активів.  
Перегляд періоду та методу амортизації нематеріальних активів.  
Ліквідація та вибуття нематеріальних активів.  
Переоцінка нематеріальних активів (зокрема, порядок та умови проведен-
ня переоцінки нематеріальних активів та критерій суттєвості для проведення 
переоцінки нематеріальних активів).

2.2

Основні засоби  
та малоцінні 
необоротні 
матеріальні активи

Критерії віднесення активів до складу основних засобів.  
Класифікація основних засобів.  
Витрати, що включаються до первісної вартості основних засобів (за різними шляхами 
надходження на підприємство).  
Капіталізація фінансових витрат.  
Капітальні інвестиції.  
Строк корисного використання основних засобів (зокрема, фактори, що впливають 
на строк корисного використання об’єктів основних засобів; методи встановлення 
строку корисного використання основних засобів та зміна строку корисного викори-
стання об’єкта основних засобів).  
Ліквідаційна вартість основних засобів. 
Амортизація основних засобів (зокрема, методи нарахування амортизації; нарахуван-
ня амортизації при зміні строку корисного використання об’єкта основних засобів  
та зміна методу амортизації).  
Переоцінка основних засобів (зокрема, порядок та умови проведення переоцінки 
основних засобів; критерій суттєвості для проведення переоцінки основних засобів; 
визначення переоціненої вартості основних засобів та індекс переоцінки).

http://www.business-inform.net
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1 2 3

Знецінення та відновлення корисності основних засобів (зокрема, склад одиниць 
(груп активів), що генерують грошові потоки; процедура проведення знецінення або 
відновлення корисності активу; ознаки знецінення; ознаки відновлення корисності  
та порядок визначення суми очікуваного відшкодування).  
Вибуття основних засобів.  
Ремонт та модернізація основних засобів (зокрема, розмежування витрат; суттєвість 
витрат; склад витрат на ремонт та модернізацію).  
Консервація основних засобів.  
Компонентний облік (зокрема, процедура здійснення компонентного обліку  
та суттєвість компонента).  
Інвестиційна нерухомість (зокрема, критерії віднесення до інвестиційної нерухомості; 
критерії розмежування інвестиційної та операційної нерухомості; первісна вартість 
інвестиційної нерухомості; оцінка інвестиційної нерухомості на дату балансу та пере-
ведення операційної нерухомості в інвестиційну та навпаки)

2.3 Запаси

Віднесення активів до складу запасів.  
Визнання запасів активами.  
Класифікація запасів. 
Оцінка запасів на дату балансу.  
Облік виробничих запасів (окремо за кожним видом запасів) (зокрема, первісна 
вартість виробничих запасів (за різними шляхами надходження на підприємство); 
транспортно-заготівельні витрати та витрати на зберігання виробничих запасів). 
Облік напівфабрикатів власного виготовлення.  
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.  
Облік незавершеного виробництва (зокрема, об’єкти обліку витрат на виробництво; 
склад витрат на виробництво; склад прямих матеріальних витрат, прямих витрат на 
оплату праці, інших прямих витрат; склад і порядок розподілу загальновиробничих 
витрат (окремо для витрат, які є змінними та постійними) та визначення вартості неза-
вершеного виробництва).  
Облік готової продукції (зокрема, визнання готової продукції; уцінка готової продукції 
та вибуття готової продукції (за різними шляхами)).  
Облік браку.  
Облік відходів.  
Облік товарів.  
Облік виконаних робіт та послуг (окремо за кожним видом)

2.4 Фінансові інвестиції

Класифікація фінансових інвестицій.  
Первісна оцінка фінансових інвестицій.  
Витрати, що включаються до складу собівартості фінансових інвестицій.  
Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу.  
Відображення доходу від фінансових інвестицій

2.5
Гроші та їхні 
еквіваленти

Класифікація грошових коштів.  
Ліміт каси та строки здавання готівки

2.6
Дебіторська 
заборгованість

Визнання дебіторської заборгованості активом.  
Класифікація дебіторської заборгованості.  
Довгострокова дебіторська заборгованість (окремо за кожним видом дебіторської 
заборгованості в частині первісної оцінки та оцінки на дату балансу).  
Поточна дебіторська заборгованість (окремо за кожним видом дебіторської 
заборгованості в частині первісної оцінки та оцінки на дату балансу).  
Особливості обліку дебіторської заборгованості в іноземній валюті

2.7
Витрати майбутніх 
періодів

Склад витрат майбутніх періодів.  
Розподіл витрат майбутніх періодів

3
Облік власного 
капіталу

Складові частини власного капіталу.  
Статутний капітал.  
Капітал в дооцінках.  
Додатковий капітал.  
Резервний капітал.  
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).  
Вилучений капітал.  
Неоплачений капітал.  
Інструменти власного капіталу

Продовження табл. 1
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1 2 3

4 Облік зобов’язань  
та забезпечень

Поняття зобов’язань.  
Класифікація зобов’язань.  
Облік довгострокових зобов’язань (окремо за кожним видом зобов’язання в частині 
первісної оцінки та оцінки на дату балансу).  
Облік поточних зобов’язань (окремо за кожним видом зобов’язання в частині 
первісної оцінки та оцінки на дату балансу).  
Поняття забезпечень.  
Умови визнання забезпечень.  
Класифікація забезпечень.  
Порядок створення, оцінки на дату балансу та використання (окремо за кожним  
видом забезпечення).  
Цільове фінансування і цільові надходження

5
Визначення 
фінансового  
результату

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (зокрема, визначення 
дати визнання доходу та оцінка величини доходу).  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 
Інші операційні доходи (окремо за кожним видом доходу в частині дати визнання  
та оцінки).  
Адміністративні витрати (окремо за кожною статтею витрат в частині дати визнання 
та оцінки).  
Витрати на збут (окремо за кожною статтею витрат у частині дати визнання та оцінки). 
Інші операційні витрати (окремо за кожним видом витрат у частині дати визнання  
та оцінки).  
Інші доходи (окремо за кожним видом доходу в частині дати визнання та оцінки).  
Інші витрати (окремо за кожним видом витрат у частині дати визнання та оцінки). 
Визначення чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію.  
Визначення скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію

Закінчення табл. 1

ВИСНОВКИ
З огляду на вищевикладене, у загальному вигляді 

питання, що мають бути відображені в обліковій політи-
ці підприємства, за кожною статтею фінансової звітнос-
ті повинні мати таку структуру:

1) Для складових активів, капіталу та зобов’язань:
 визначення;
 умови визнання;
 класифікація;
 первісна оцінка (за різними шляхами надхо-

дження);
 оцінка на дату балансу (зокрема, переоцінка та 

зменшення або відновлення корисності);
 оцінка при вибутті (за різними шляхами вибуття);

2) Для доходів та витрат:
 визначення;
 дата визнання;
 оцінка.

Крім того, слід звернути увагу на те, що теорія по-
винна не тільки створювати методологічні основи та 
пропозиції для складання облікової політики окремим 
підприємством, а й відповідати нормативним актам 
країни, в якій це підприємство здійснює свою підпри-
ємницьку діяльність.                    
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Кузьмін О. Є., Гончар М. Ф. Стрес-менеджмент у системі управління підприємством
У статті систематизовано класифікацію різновидів менеджменту за низкою ознак: горизонтом спрямування, пріоритетним стилем взаємодії 
між керівною та керованою системами, рівнем централізації, орієнтацією, врахуванням впливу довкілля, змістом, видом діяльності, реагуванням 
на відхилення. У межах ознаки реагування за відхиленнями виокремлено місце стрес-менеджменту поряд із гармонійним і ризик-менеджментом. 
Обгрунтовано, що стрес-менеджмент є системою управління підприємством, що націлена на подолання небажаних відхилень, які є істотними, 
екстремальними та чинять вагомий негативний вплив на функціонування підприємства. У структурі стрес-менеджменту виокремлено та 
охарактеризовано його невід’ємні складові: антикризовий, адаптивний, реактивний, рефлексивний та антисипативний менеджмент. 
Ключові слова: стресор, стрес-менеджмент, антикризовий менеджмент, адаптивний менеджмент, реактивний менеджмент, рефлексивний 
менеджмент, антисипативний менеджмент.
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Кузьмин О. Е., Гончар М. Ф. Стресс-менеджмент в системе  

управления предприятием
В статье систематизирована классификация разновидностей ме-
неджмента по ряду признаков: горизонту устремления, приори-
тетному стилю взаимодействия между руководящей и управляе-
мой системами, уровню централизации, ориентации, учету влияния 
окружающей среды, содержанию, виду деятельности, реагированию 
на отклонение. В пределах признака реагирования по отклонениям 
идентифицировано место стресс-менеджмента рядом с гармонич-
ным и риск-менеджментом. Обосновано, что стресс-менеджмент 
является системой управления предприятием, нацеленной на преодо-
ление нежелательных отклонений, которые являются существен-
ными, экстремальными и оказывают весомое негативное влияние на 
функционирование предприятия. В структуре стресс-менеджмента 
выделены и охарактеризованы его неотъемлемые составляющие: 
антикризисный, адаптивный, реактивный, рефлексивный и антиси-
пативный менеджмент. 
Ключевые слова: стрессор, стресс-менеджмент, антикризисный 
менеджмент, адаптивный менеджмент, реактивный менеджмент, 
рефлексивный менеджмент, антисипативный менеджмент.
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Kuzmin O. Ye., Honchar M. F. The Stress Management in the Enterprise 

Management System
The article systematizes the classification of the type of management by a 
number of attributes: horizon of ambition, priority style of interaction be-
tween management and managed systems, level of centralization, orienta-
tion, consideration of environmental impact, contents, type of activity, and 
response to deviation. Within terms of the attribute of response to deviations, 
place of the stress management is allocated near to the harmonic and the 
risk management. It has been substantiated that the stress management is 
the enterprise management system aimed at overcoming unwanted devia-
tions that are significant, extreme, and have a significant negative impact on 
the operation of enterprise. In the structure of the stress management, the 
following integral components have been allocated and characterized: crisis, 
adaptive, reactive, fears, and anticipative.
Keywords: stressor, stress management, crisis management, adaptive man-
agement, reactive management, fears management, anticipative manage-
ment.
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