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Метою статті є обґрунтування необхідності зазначення в наказі про облікову політику, крім елементів безпосередньо облікової політики, і попе-
редніх облікових оцінок, що підвищить достовірність фінансової звітності, а також розробка пропозицій щодо удосконалення цього розпорядчого 
документа підприємства. Відзначено, що значення якісної облікової політики в останні роки суттєво зросло не лише для користувачів фінансової 
звітності, а й для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Розкрито істотні відмінності при відображенні в обліку наслідків 
зміни облікової політики й облікової оцінки. Узагальнено інформацію до наказу про облікову політику підприємства щодо облікових оцінок. Запропоно-
вано передбачити в наказі окремий розділ, де слід наводити інформацію про перелік облікових оцінок, що прийняті, про те, яким чином підприємство 
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Целью статьи является обоснование необходимости указания в при-
казе об учетной политике, кроме элементов непосредственно учет-
ной политики, и предварительных учетных оценок, что повысит 
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зователей финансовой отчетности, но и для целей определения объ-
екта налогообложения налогом на прибыль. Раскрыты существенные 
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информацию о перечне учетных оценок, которые приняты, о том, 
каким образом предприятие будет вносить изменения в учетную по-
литику, учетные оценки, а также исправлять ошибки.
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Постановка проблеми. Важливим елементом сис-
теми організації бухгалтерського обліку на будь-якому 
підприємстві є облікова політика. В ній відображаються 
всі принципові питання ведення бухгалтерського обліку 
суб’єктів господарювання. Тому до її розробки та реалізації 
необхідно підходити зважено та відповідально. Обираючи 
методи і процедури для складання та подання фінансової 
звітності, підприємства повинні враховувати вплив облі-
кової політики на величину прибутку та імідж компанії. 

Облікова політика має бути спрямована на досягнен-
ня мети бухгалтерського обліку – надання користувачам 
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінан-
сове становище, результати діяльності та рух грошових ко-
штів підприємства. Тривалий час існує проблема розуміння 
ролі якісного формування та реалізації облікової політики 
власниками, керівниками, спеціалістами підприємств. 
У наказах про облікову політику мають розкриватися не 
тільки елементи облікової політики, а й попередні облікові 
оцінки. Бухгалтерські оцінки здатні кардинально вилинути 
на показники фінансової звітності. Неформальний підхід 
до розробки облікової політики дозволить суб’єктам гос-
подарювання організувати оптимальну систему ведення 
бухгалтерського обліку та податкового планування і, як на-
слідок, зробити облік прозорим, зменшити кількість мож-
ливих помилок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням формування та реалізації облікової політики на під-
приємствах присвячено чимало публікацій вітчизняних 
і  зарубіжних учених. Серед авторів наукових праць такого 
спрямування варто відзначити Амбросова В. [1], Житно-
го П. [2], Жука В. [3], Охрамович О. [4], Поливану Л. [5], 
Сука  П. [6] та ін. Науковці розглядають сутність поняття 
«облікова політика», розкривають вимоги й етапи форму-
вання облікової політики, структуру наказу про облікову 
політику, пропонують практичні рекомендації з їх удоско-
налення. Проте в наукових публікаціях більше уваги при-
ділено безпосередньо саме елементам та організаційним 
складовим облікової політики. Позиції щодо облікових 
оцінок висвітлено не в повному обсязі.

Мета статті – обґрунтувати обов’язковість зазначен-
ня в наказі про облікову політику, крім елементів облікової 
політики, і попередніх облікових оцінок, що підвищить до-
стовірність фінансової звітності, а також сформулювати 
пропозиції щодо удосконалення цього розпорядчого доку-
мента підприємства.

Виклад основного матеріалу. Наказ про облікову по-
літику фахівці називають своєрідною конституцією, де за-
кріплюються методологічні засади обліку на підприємстві, 
що застосовуються послідовно від одного звітного періоду 
до іншого [7, с. 11]. Значення якісної облікової політики 
в останні роки (особливо в 2015–2016 рр.) суттєво зросло не 
лише для користувачів фінансової звітності, а  й  для цілей 
визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. 
Нехтування правилами ведення бухгалтерського обліку для 
підприємств стає недоцільним, оскільки об’єктом оподат-
кування податком на прибуток є фінансовий результат, ви-
значений за даними бухгалтерського обліку.

Бухгалтери вітчизняних підприємств за багато років 
вже набули практичного досвіду складання наказу про об-
лікову політику. При цьому деякі намагаються включити 

до наказу безліч деталей, імперативні норми положень на-
ціональних стандартів тощо. І це не дивно, адже тривалий 
час зміст розпорядчого документа про облікову політику 
для всіх українських підприємств регламентувався листом 
Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. [8], в якому 
зафіксовано перелік питань, за якими П(С)БО допускають 
можливість вибору між різними обліковими методами. 
І  тільки в 2013 році наказом Міністерства фінансів України 
від 27.06.2013 № 635 затверджено Методичні рекомендації 
щодо облікової політики підприємства (щоправда, реко-
мендаційного характеру) [9].

Згідно з методрекомендаціями у розпорядчому доку-
менті про облікову політику підприємство визначає: 

принципи, методи і процедури, які використову- 
ються підприємством для ведення бухгалтерсько-
го обліку, складання і подання фінансової звітнос-
ті, щодо яких нормативно-правовими актами з 
бухгалтерського обліку передбачено більше одно-
го варіанта (тобто облікову політику);
попередні оцінки, які використовуються підпри- 
ємством з метою розподілу витрат між звітними 
періодами [9].

Справа у тому, що у процесі ведення бухгалтерського 
обліку в силу невизначеностей, які притаманні підприєм-
ницькій діяльності, не всі статті фінансових звітів можна 
оцінити зі стовідсотковою точністю. Для таких статей ро-
блять припущення, які актуальні лише в конкретний мо-
мент часу і в конкретних обставинах. При цьому попередні 
оцінки ґрунтуються на професійному судженні бухгалтерів 
і доступній у кожний момент часу інформації. З часом ця 
інформація може змінюватися або уточнюватися, тому 
може виникати необхідність перегляду облікових оцінок із 
урахуванням обставин чи подій, що змінилися.

Отже, в наказі про облікову політику Міністерство 
фінансів України рекомендує вказувати й елементи облі-
кової політики, і попередні облікові оцінки, особливо їх 
не виділяючи. Як свідчить практика, друга складова по-
ложень наказу про облікову політику підприємств майже 
зовсім відсутня, не розкрита. Варто зазначити, що зміни 
облікової політики та облікових оцінок мають різні на-
слідки в  обліку. Зміни облікової політики не можуть від-
буватися часто. Наслідки зміни облікових оцінок потре-
бують менших трудовитрат бухгалтерів. Вони впливають 
лише на фінансову звітність поточного і наступних звіт-
них періодів. У разі неможливості розрізнити зміну облі-
кової політики та зміну облікових оцінок це розглядають 
та відображають як зміну облікових оцінок [10]. У  цьому 
питанні можливий суб’єктивізм, який реалізується через 
професійне судження відносно вибору найбільш доціль-
ного варіанта. Якщо бухгалтер знайде аргументи на ко-
ристь того, що та чи інша ознака є не обліковою оцінкою, 
а обліковою політикою, то такий підхід ускладнить його 
роботу, буде свідчити про його професійну відповідаль-
ність перед користувачами фінансової звітності. Скорис-
татися цією ситуацією – це право, а не обов’язок бухгал-
тера підприємства.

Розглянемо більш докладно відмінності облікової 
політики і облікової оцінки.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» облікова політика – це су-
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купність принципів, методів і процедур, що використову-
ються підприємством для складання і подання фінансової 
звітності [11]. Одним із основних принципів при форму-
ванні та застосуванні облікової політики є послідовність, 
тобто постійне, з року в рік, застосування обраної обліко-
вої політики. Зміни в обліковій політиці можливі тільки 
у випадках, передбачених національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, і повинні бути об-
ґрунтовані й обов’язково розкриті у примітках до фінансо-
вої звітності.

Облікова політика, як правило, розробляється при ство-
ренні підприємства. Надалі вона може бути змінена, якщо:

змінилися вимоги національних стандартів, що,   
у свою чергу, потягло за собою зміну правил оцін-
ки активів або зобов’язань;
змінилися статутні вимоги; 
зміни забезпечать достовірніше відображення гос- 
подарських операцій у фінансовій звітності [10].

Не вважається зміною облікової політики встанов-
лення її для подій або операцій, які відрізняються за зміс-
том від попередніх, або які не відбувалися раніше.

Згідно з П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни 
у фінансових звітах» облікова оцінка – це попередня оцін-
ка, що використовується підприємством із метою розпо-
ділу доходів і витрат між відповідними звітними періода-
ми [10]. З цього визначення випливає, що облікові оцінки 
є частиною облікової політики підприємства. Як видно, 
оцінка пов’язана з майбутніми звітними періодами, що під-
креслює її попередній характер.

Облікова оцінка може переглядатися, якщо зміню-
ються обставини, на яких вона базувалася, або ж підприєм-
ство отримало додаткову інформацію, накопичило досвід.

Група вчених зазначає, що хоча процес оцінювання 
буде різним на різних підприємствах або для різних оцінок 
на одному підприємстві, за суттю процеси міркування на 
підприємствах, пов’язані з обліковими оцінками, однакові 
у всіх випадках. Ці процеси такі: 

1. Визначення суттєвих факторів, які, за очікуванням, 
можуть значно впливати на попередню оцінку. 
Фактори, які підприємство може розглядати при 
визначенні облікових попередніх оцінок, охоплю-
ють фінансові та виробничі плани і політику, змі-
ни в діяльності та галузі, минулі тенденції, поточні 
операції та економіку.

2. Побудова припущень про доречні фактори. Припу-
щення являють собою судження управлінського 
персоналу щодо найімовірніших обставин і подій, 
що стосуються суттєвих факторів. 

3. Застосування припущень і будь-яких доречних да-
них для визначення суми оцінки [18, с. 57]. 

Складність процесу попередньої оцінки, як правило, 
змінюється пропорційно: 

а) наявності та достовірності доречних даних, на 
яких базується попередня оцінка; 

б) кількості припущень, які слід зробити; 
в) ступеня невпевненості, пов’язаної з припущення-

ми [18, с. 57].
Національними П(С)БО передбачені істотні відмін-

ності при відображенні в обліку наслідків зміни облікової 
політики й облікової оцінки. Найголовніші з них такі: при 

зміні облікової політики операції відображаються в об-
ліку ретроспективно, а при зміні облікової оцінки – пер-
спективно [12, с. 25]. При ретроспективному відображенні 
в  обліку підприємство, складаючи фінансову звітність, по-
винне застосовувати нові методи і до операцій, здійснених 
у минулих періодах. Зокрема, згідно з П(С)БО зміна облі-
кової політики у звітності відображається шляхом:

коригування сальдо нерозподіленого прибутку на  
початок звітного року;
повторного надання порівняльної інформації  
щодо попередніх періодів у частині змін.

Тобто показники всіх статей звітності, яких стосува-
лися ці зміни, повинні бути відображені так, як ніби нові 
правила облікової політики діяли завжди.

Перспективне відображення в обліку означає, що такі 
зміни не впливають на відображення операцій минулих пе-
ріодів, а застосовуються тільки з дати внесення змін.

Як випливає з п. 3.2 Методичних рекомендацій  
№ 635, зміни в обліковій політиці застосовуються, як прави-
ло, з початку наступного звітного року, а зміни в обліковій 
оцінці діють із будь-якої дати. І хоча ці методрекомендації 
не є обов’язковими для виконання, застосування нової об-
лікової політики з початку наступного року, на думку екс-
пертів, зручне для бухгалтерів: ретроспективно відобража-
ти операції вcе ж таки доречніше за повні звітні періоди, що 
дорівнюють календарному року [12, с. 25].

У міжнародних стандартах фінансової звітності не 
визначено поняття «облікова оцінка». Проте використання 
облікових оцінок передбачає МСБО 8 «Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки» [13]. Згідно з цим 
стандартом унаслідок невизначеності, властивій госпо-
дарській діяльності, багато статей у фінансових звітах не 
можна оцінити точно, а можна оцінити лише попередньо. 
Попередня оцінка пов’язана з судженням, що базується на 
найостаннішій наявній достовірній інформації. Зміна в об-
ліковій оцінці – це коригування балансової вартості активу 
або зобов’язання чи суми періодичного споживання акти-
ву, яке є результатом оцінки теперішнього статусу активів 
s зобов’язань та пов’язаних з ними очікуваних майбутніх 
вигід і зобов’язань. Зміни в облікових оцінках є наслідком 
нової інформації або нових розробок та, відповідно, не є 
виправленням помилок.

Відповідно до МСБО 8 вплив зміни облікової оцінки 
визначають перспективно, включаючи його у прибуток або 
збиток:

у періоді, коли відбулася зміна, якщо зміна впли- 
ває лише на цей період;
у періоді, коли відбулася зміна, та у майбутніх пе- 
ріодах, якщо зміна впливає на них разом.

Тією мірою, якою зміна в обліковій оцінці приводить 
до змін в активах і зобов’язаннях або стосується статті 
власного капіталу, її визнають шляхом коригування балан-
сової вартості відповідного активу, зобов’язання або статті 
власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна [13].

Таким чином, зміни облікової оцінки не вимагають 
як коригування сальдо нерозподіленого прибутку, так і по-
вторного перерахунку порівняльної інформації.

Крім того, МСБО 1 «Подання фінансової звітності» 
вимагає розкриття інформації про ключові облікові оцінки 
у примітках до фінансової звітності [19]. Так, у параграфі 
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125 МСБО 1 зазначено: суб'єкт господарювання повинен 
розкривати інформацію про зроблені ним припущення, що 
стосуються майбутнього, та інші основні джерела невизна-
ченості оцінки на кінець звітного періоду, які становлять 
значний ризик спричинити суттєве коригування балансо-
вої вартості активів і зобов'язань у наступному фінансово-
му році. Стосовно таких активів та зобов'язань примітки 
повинні містити докладну інформацію про:

а) їхній характер;
б) їхню балансову вартість на кінець звітного періоду.
Припущення та інші джерела невизначеності оцінок, 

інформація про які розкривається відповідно до параграфа 
125, пов'язані з попередніми оцінками, що потребують най-
важчих, суб'єктивних чи складних суджень управлінсько-
го персоналу. Оскільки кількість змінних величин і при-
пущень, які впливають на можливе майбутнє вирішення 
невизначеностей, зростає, то такі судження стають більш 
суб'єктивними та складними, і, відповідно, зростає потен-
ціал подальшого суттєвого коригування балансової вар-
тості активів і зобов'язань [19].

Предметом дискусій у наукових публікаціях висту-
пає ідентифікація змін облікової політики і змін облікових 
оцінок, оскільки облікові оцінки й облікова політика тісно 
взаємопов’язані.

Серед фінансових аналітиків і спеціалістів немає 
єдиної думки з приводу того, що можна назвати обліко-
вою політикою, а що – обліковою оцінкою. Згідно з МСБО 
8 об’єктом попередніх оцінок можуть бути: безнадійні 
борги; старіння запасів; справедлива вартість фінансових 
активів або фінансових зобов’язань; строки корисної екс-
плуатації активів, що амортизуються, чи очікувана модель 
споживання економічних вигід, утілених у них; гарантійні 
зобов’язання [13]. Голов С. Ф. і Костюченко В. М. додають 
до цього переліку період відстрочення витрат і доходів 
[14, с. 145]. Бернстайн Л. А. стверджує, що використання 
умовних оцінок впливає на: очікувані продажні ціни й  об-
сяг реалізації за видами товарів; витрати, які необхідні 
для виконання довгострокових контрактів, податкові ви-
плати, резервування вимірюваних втрат [15, с. 30]. Інші 
автори до переліку облікових оцінок відносять відсотки, 
компенсаційні та інфляційні ставки для пенсійних виплат, 
виплат з охорони здоров’я та інших виплат при звільненні 
[16]. Самим розповсюдженим предметом дискусій є визна-
чення вартісних характеристик основних засобів і їх ви-
користання (строки експлуатації, методи амортизації) [17, 
с.  81]. При цьому в одних країнах зміну методу нарахуван-
ня амортизації розглядають як зміну в обліковій політиці, 
а в інших – як зміну в облікових оцінках [14, с. 147]. Згідно 
з МСБО 8 у таких випадках зміну визначають як зміну об-
лікових оцінок [13].

Аналіз діючих нормативно-правових актів у сфері 
бухгалтерського обліку та Методрекомендацій № 635 дає 
підстави узагальнити інформацію до наказу про облікову 
політику щодо облікових оцінок. Так, на сьогодні обліко-
вою оцінкою можна вважати такі позиції: вартісні ознаки 
предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 
матеріальних активів; межа суттєвості відхилення залиш-
кової вартості об’єкта основних засобів від його справед-
ливої вартості для проведення переоцінки; межа суттєвості 
під час проведення переоцінки нематеріальних активів тієї 

групи, об’єкти якої вже переоцінювалися; кількісні крите-
рії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські 
операції, події та статті фінансової звітності; строки корис-
ного використання, визначення ліквідаційної вартості нео-
боротних активів; величина різних резервів (гарантійного 
обслуговування, сумнівних боргів тощо) та ін.

Без зазначення в наказі про облікову політику попе-
редніх облікових оцінок не можна говорити про грамотну 
і якісну облікову політику підприємства. Необхідно перед-
бачити в наказі окремий розділ «Облікові оцінки та кори-
гування у фінансовій звітності», де наводити інформацію 
про перелік облікових оцінок, що прийняті, про те, яким 
чином підприємство вноситиме зміни до облікової політи-
ки, облікових оцінок, а також виправляти помилки.

Методрекомендації № 635 та інші нормативні акти 
вимагають включити до наказу про облікову політику 
й іншу інформацію, яка, на нашу думку, стосується орга-
нізації бухгалтерського обліку на підприємстві, а не облі-
кової політики чи облікових оцінок. Це: склад і структура 
бухгалтерської служби; графік документообігу; застосуван-
ня робочого повного або спрощеного Плану рахунків бух-
галтерського обліку; складання окремого балансу філіями, 
представництвами, відділеннями та іншими відокремле-
ними підрозділами підприємства; періодичність та об’єкти 
проведення інвентаризації та ін. Таку інформацію доцільно 
оформляти окремим наказом про організацію бухгалтер-
ського обліку на підприємстві або зазначати у додатку до 
наказу про облікову політику.

Висновки. Застосування обґрунтованої попередньої 
оцінки є важливою частиною складання фінансових зві-
тів, що покращує доречність і достовірність фінансової 
звітності суб’єкта господарювання. Всі питання облікової 
оцінки повинні обов’язково розкриватися у примітках до 
фінансової звітності таким чином, щоб ця інформація була 
максимально прозорою і зрозумілою. 

Облікова політика, як показує аналіз законодавчих 
актів з питань ведення бухгалтерського обліку, є більш ре-
гламентованою. Якість облікової оцінки залежить від про-
фесіоналізму головного бухгалтера підприємства, який го-
товий до прийняття обґрунтованих рішень і спроможний 
до формування професійного судження.

Теорія і практика свідчить, що в деяких випадках 
неможливо відрізнити зміну облікових оцінок від зміни 
облікової політики. Ідентифікація облікових оцінок є до-
цільною у зв’язку з необхідністю розмежування їх від без-
посередньо облікової політики. Зміни суджень, які відно-
сяться до сфери облікової оцінки, відображаються в обліку 
простіше порівняно зі змінами в обліковій політиці. Для 
відображення інформації про обрані облікові оцінки та їх 
зміну в наказі про облікову політику підприємства слід пе-
редбачити окремий розділ.
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