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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І КЛАСИФІКАЦІЯ
Анотація
Вступ. Зростання ролі системи обліку як однієї зі складових загальної системи управління, сприяє
появі нових інструментів для його забезпечення. Останні десятиріччя в Україні характеризуються
переходом від суцільної регламентації в питаннях ведення бухгалтерського обліку до надання права вибору
облікових методик на підставі професійного судження.
Результатом цього процесу є поява у вітчизняному бухгалтерському обліку такого важливого
інструменту, як облікова політика. Це є проявом змішаного підходу до організації обліку, який на сучасному
етапі набуває широкого розповсюдження, і передбачає поєднання централізованого регулювання з
власними правилами організації облікового процесу, які враховували б галузеву належність та особливості
діяльності підприємства.
Методи. У процесі пошуку рішень були використані загальнонаукові емпіричні (спостереження,
опис) та теоретичні (аналіз, синтез, групування, узагальнення) методи дослідження, системний та
комплексний підходи, що дозволяє найбільш повно дослідити виокремлені проблеми та забезпечити
достовірність результатів дослідження.
Результати. Проаналізувавши різноманітні підходи вчених до сутності поняття “облікова
політика” зроблено висновок, що облікова політика є не лише сукупністю методик з метою формування
звітності, але й інструментом організації обліку та управління на підприємстві. Визначені види облікових
політик відповідно до основних класифікаційних ознак.
Перспективи. Перспективами подальших досліджень є розробка рекомендацій з удосконалення
змісту та структури облікової політики з метою розробки так званої “облікової конституції підприємства”
та формування якнайповнішого зводу правил, які мають бути закріплені у внутрішньому регламенті
суб’єкта господарювання
Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність, інформація, облікова політика, організація
бухгалтерського обліку, методичні прийоми, принципи, процедури, форми обліку.

Вступ. Реформування української економіки характеризується активізацією заходів у сфері
бухгалтерського обліку, що підтверджується інтеграцією української економіки в загальносвітову
економічну систему, а також вихід на міжнародні фінансові ринки. Ринкові умови обумовлюють
зростання ролі системи обліку як однієї зі складових загальної системи управління, сприяючи появі
нових інструментів для його забезпечення. У економічних суб’єктів зростає потреба у прозорій,
оперативній, якісній інформації, яка може формуватися на основі єдиної методологічної бази обліку
та звітності. У зв’язку з цим підприємствам потрібен єдиний внутрішній бухгалтерський стандарт,
який встановлює всі способи постановки бухгалтерського обліку, формування звітності, що
забезпечує відповідність діяльності підприємства вимогам законодавства. Таким бухгалтерським
стандартом в межах підприємствах є облікова політика.
Наслідки прийняття облікової політики дуже важливі для внутрішнього життя підприємства і,
отже, облікова політика є об’єктом пильного контролю з боку різних зацікавлених органів та осіб.
Облікова політика надає можливість законного способу коригування фінансового результату і
оподатковуваного прибутку [1]. А ефективність впровадження облікової політики визначається,
поряд з іншим, і розробкою понятійного апарату.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток організаційних засад
обліку та вирішення проблем розробки, зміни, розкриття усіх розділів та положень облікової
політики зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: Т. В. Барановська, В. І. Бачинський, П. С. Безруких,
Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, С. І. Головацька, О. М. Губачова, П. Є. Житний, М. В. Корягін,
М.В. Кужельний, М. І. Кутер, П. О. Куцик, Л. Г. Ловінська, Л. Г. Медвідь, В. О. Озеран,
В.М. Пархоменко, М. С. Пушкар, С. В. Свірко, Т. В. Сльозко, Я. В. Соколов, В. В. Сопко,
Т.М. Сторожук, Н. М. Ткаченко, В. Г. Швець, М. Т. Щирба, С. Р. Яцишин та інші.
Однак окремі питання цієї проблеми залишаються дискусійними і потребують подальших
досліджень. А тому вважаємо за доцільне розглянути сутність поняття “облікова політика”, що порізному трактується дослідниками, та окремі теоретичні аспекти формування облікової політики на
вітчизняних підприємствах.
Мета. Метою досліджень є розширення теоретичних уявлень про сутнісну характеристику
облікової політики, коли в широкому розумінні вона трактується як закріплена в нормативних актах
допустима і дозволена законодавством сукупність організаційних, методологічних підходів, правил,
методик, за допомогою яких відбувається організація та функціонування інформаційного простору
суб’єктів господарювання; а у вузькому її розумінні облікова політика визначається як сукупність
правил організації і ведення бухгалтерського обліку та формування бухгалтерської (фінансової)
звітності, що закріплені у внутрішньому регламенті (збірнику правил) підприємства.
Методологія дослідження. У процесі пошуку рішень були використані загальнонаукові
емпіричні (спостереження, опис) та теоретичні (аналіз, синтез, групування, узагальнення) методи
дослідження, системний та комплексний підходи, що дозволяє найбільш повно дослідити
виокремлені проблеми та забезпечити достовірність результатів дослідження.
Результати. Сучасний етап становлення ринкової економіки характеризується
різноманіттям форм власності і господарювання, але все без винятку підприємства розробляють
облікову політику, яка є важливою складовою частиною процесу ведення обліку та складання
фінансової звітності.
Облікова політика є проявом змішаного підходу до організації обліку, який на сучасному
етапі набуває широкого розповсюдження, і передбачає поєднання централізованого регулювання
(державного або професійними організаціями) з власними правилами організації облікового
процесу, враховуючи галузеву належність та особливості діяльності підприємства.
При цьому ставка робиться на підвищення професійного рівня бухгалтера, який повинен
вести облік і формувати звітність не тільки на основі жорстких норм, встановлених державою, а й
зважаючи на задекларовані принципи обліку та умови господарювання економічного суб’єкта.
Кутер М. І. зазначає, що облікова політика виникає тоді, коли бухгалтер, окрім констатації
об’єктивних господарських процесів (наприклад, виплата грошових коштів), які не мають
альтернативного підходу, починає робити припущення про наявність визначених умов або
неіснуючих у дійсності подій (наприклад розрахунок фінансового результату або розподіл
накладних витрат) з метою отримання інформації, необхідної передусім для аналізу ефективності
роботи підприємства. Як тільки бухгалтер робить припущення і відображає не тільки очевидні
факти, – зазначає М. І. Кутер, – виникає простір для ствердження, групових інтересів і, звичайно,
облікової політики. Учасники господарського процесу, переслідуючи власні інтереси, ставлять
перед обліковим визначені цілі, які досягаються (або не досягаються) шляхом вибору облікової
політики [2, с. 542-543].
Облікова політика як спосіб організації господарювання розглядалась ще у 1901 р., зокрема,
в статті С. М. Бараца “Моменты, определяющие нормирование официального учетного процента.
Учетная политика” [3]. Перші намагання сформувати облікову політику на рівні фірми
Е.С. Хендріксен і М. Ф. Ван Бреда пов’язують зі спробами встановлення офіційного стандарту
бухгалтерського обліку в США, які були розпочаті ще в 1929 р. [4, с.154]. Однак окремі елементи
облікової політики Е. С. Хендріксен і М. Ф. Ван Бреда в своїй праці “Теорія бухгалтерського обліку”
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пов’язують з Дж. Меєм, який у своєму листі до Нью-Йоркської фондової біржі від Американського
інституту бухгалтерів виклав програму її дії, яка охоплювала три складові:
1) необхідність зобов’язати компанії відкритого типу подавати детальний звіт про
використання ними методів обліку;
2) компанії повинні засвідчити те, що вони постійно дотримуються цих методів;
3) аудитори повинні підтвердити, що компанії дійсно використовували ці методи обліку, на
які вони здійснюють посилання [4, с. 155].
Виникнення облікової політики як облікової категорії в США датується 1932 р. і пов’язується
зі встановленням облікових стандартів.
Термін “облікова політика” увійшов у обіг з 1975 р. в якості вільного перекладу англійського
словосполучення “accountig policies” (“accountig policy”) з часу прийняття МСБО 1 “Розкриття
облікової політики”, який видано Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(International Accounting Standards Committee – IASC). На сьогодні поняття “облікова політика“
МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” трактує, як конкретні принципи,
основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та
поданні фінансової звітності [5].
Відмінності вітчизняної і зарубіжної облікової політики обумовлені тим, як справедливо
зазначає Т.В. Барановська, що “облікова політика у зарубіжній практиці виникла внаслідок
усвідомлення необхідності централізованого регулювання бухгалтерського обліку, через його
загальносуспільне значення та можливості задовольняти потреби в інформації різних категорій
користувачів. Водночас в Україні поява облікової політики – це результат процесу реформування
бухгалтерського обліку, орієнтиром якого обрані міжнародні стандарти” [6].
На законодавчому рівні для облікової політики в Україні передбачена роль регулюючого
інструмента ведення обліку на підприємстві.
Ще у працях Л. Пачолі та Б. Котрулі зазначалось, що облік є інструментом, який забезпечує
збереження майна власника, допомагає у прийнятті управлінських рішень. Його завдання –
забезпечення нововведень та змін в достатньому обсязі для адекватного реагування на зміни в
навколишньому середовищі [7, с. 47-48]. Облікова політика підприємства відіграє визначальну роль
як обрана стратегія його розвитку. Облікова політика підприємства має бути спрямована на
розкриття творчих здібностей підприємців у підвищенні ефективності господарювання,
впровадженні нових технологій для задоволення власних потреб і виконання зобов’язань перед
державою [8, с. 322].
Ефективність ведення бухгалтерського обліку на підприємстві залежить від рівня його
організації. У свій час французький вчений Ежен П'єр Леоте щодо організації бухгалтерського обліку
писав: “Колесо економіки рухається не тільки при допомозі праці і капіталу, але і завдяки
“обліковому порядку” [9, с.79]. Соколов Я. В. зазначає, що облікову політику необхідно розглядати
щодо призначення самого бухгалтерського обліку, складовою якого вона є, виокремлюючи при
цьому такі його завдання:
1) забезпечення збереження майна підприємства;
2) контроль, який забезпечує ефективне управління підприємством;
3) визначення (квантифікація) фінансових результатів;
4) перерозподіл ресурсів у галузях економіки [10].
Проф. Пушкар М. С. зазначає, що “облікова політика – це конституція підприємства, яка
передбачає права і обов’язки системи обліку з приводу формування інформаційних ресурсів для
менеджерів” [11, с. 10].
У вітчизняних і зарубіжних законодавчих документах визначення облікової політики
однозначне – для регламентації застосовуваних на підприємстві облікових правил.
Вперше можливість використання підприємствами України облікової політики з’явилася
відносно недавно, а саме у 1993 році, коли було введено в дію Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності. У 1999 році термін “облікова політика” був сформульований та
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законодавчо закріплений у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”. Згідно з цим законом та Національним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1
“Загальні вимоги до фінансової звітності” облікова політика – це сукупність принципів, методів і
процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності [12,
13].
Бутинець Ф. Ф. відмічає, що облікова політика – це не просто сукупність способів ведення
обліку, обраних відповідно до умов господарювання, а й вибір методики обліку, яка дає змогу
використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя. У широкому розумінні її
можна визначити як управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення обліку (вибір
підприємством конкретних методик ведення обліку) [14, с. 51].
Аналізуючи публікації П. Житного, М. Пушкаря, можна звернути увагу на те, що облікову
політику вони розглядають не просто як вибір форми ведення обліку, тобто у спрощеному вигляді,
вона стає методом управління обліковим процесом, а в більш широкому розумінні – одним із
методів управління діяльністю суб'єкта господарювання [15, 16].
Яцишин С. Р. визначає облікову політику, як сукупність конкретних елементів організації
бухгалтерського обліку, які визначаються підприємством на підставі загальноприйнятих правил з
врахуванням специфіки (особливостей) його діяльності [17].
Проф. Верига Ю. А. вважає, що облікова політика – це “сукупність припущень, правил і
способів, які приймаються керівництвом підприємства для складання та подання фінансової
звітності” [18].
Досліджуючи словосполучення “облікова політика“ П. В. Павлов надав йому формальний
зміст – це певний порядок дій, спрямованих на збір, обробку та надання необхідної інформації
відповідним користувачам для реалізації власних інтересів у сфері бухгалтерського обліку [19, с.
156].
Для більш глибокого та кращого розуміння змісту облікової політики, проведемо огляд
визначень цього терміну (табл. 1).
Таблиця 1
Дефініції поняття “облікова політика“ *
Автор, джерело
Барановська Т. В. [20]

Барановська Т. В. [21]

Безродна. Т. [23]
Безруких П. С. [24]

Білоусова І. А. [22]
Житний П. Є. [25]
Ковальчук Л. В. [26]

Визначення
вибрана підприємством, з урахуванням встановлених норм та особливостей,
методологія бухгалтерського обліку, яка спрямована на досягнення його
цілей і завдань та використовується з метою забезпечення надійності
фінансової звітності та якісної системи управління
комплекс методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення
бухгалтерського обліку, що обираються підприємством із загальноприйнятих
або розробляються самостійно з урахуванням особливостей його діяльності
з метою забезпечення захисту прав та інтересів власника (власників,
учасників)
набір методик, форм, способів ведення та організації бухгалтерського обліку,
які впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами інформації
вибір підприємством конкретних методик, форм, техніки ведення і організації
бухгалтерського обліку, виходячи з встановлених правил і особливостей
діяльності (організаційних, технологічних, чисельності і кваліфікації облікових
кадрів, рівня технічного оснащення бухгалтерії)
важливий засіб формування величини основних показників діяльності,
податкового планування, цінової політики
спосіб ведення бухгалтерського обліку, обраний підприємством відповідно до
умов його господарської діяльності
в загальному це позиція підприємства, обґрунтованість його дій і захист
стосовно вимог податкових органів
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Продовження табл. 1
Кужельний М. В.
Лінник В. Г. [27]
Лебедзевич Я. В. [28]
Лень В. С. [29]
Ловінська Л. Г. [30]
Міщенко С. М. [31]
Пушкар М. С. [32]
Пушкар М. С. [33]
Сльозко Т. М. [34]
Сторожук Т. М. [35]

Чацкіс Ю. Д. [36]
Швець В. Г. [37]

сукупність конкретних методів і способів організації та форм ведення
бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на підставі загальних
правил та особливостей його роботи
інструмент організації обліку на конкретному підприємстві, який включає
сукупність способів і процедур ведення обліку, що використовуються з метою
підготовки, складання та подання фінансової звітності
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності
сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб’єктом
господарювання для ведення поточного обліку, складання та подання
фінансової звітності
обліково-правова категорія, складова системи методології бухгалтерського
обліку та системи управління
регламент (збірник правил), за якими бухгалтерія здійснює фінансовий і
управлінський облік
сукупність форм ведення і методів бухгалтерського обліку, що формується
адміністрацією і головним бухгалтером, виходячи із загальних принципів
методології і організації обліку та конкретних умов діяльності підприємства
сукупність форм і методів ведення бухгалтерського обліку
комплекс методичних прийомів, способів, схем і процедур організації та
ведення бухгалтерського обліку поточної господарсько-фінансової діяльності
підприємства і складання звітності, що обирається підприємством з-поміж
загальноприйнятих або розробляється самостійно, виходячи з особливостей
його діяльності
сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, які були обрані
підприємством
з одного боку, сукупність прийомів і методів, за допомогою яких здійснюється
керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі уповноважених на те
законодавчих та виконавчих органів влади, з іншого — сукупність конкретних
методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, прийнятих
підприємством на підставі загальних правил і особливостей господарської
діяльності

* Узагальнено автором

Усе різноманіття тлумачено облікової політики, наведене вітчизняними і зарубіжними
вченими, а також закріплене в законодавчих актах систематизовані нами в основні підходи.
Відповідно до першого підходу облікова політика – це сукупність способів ведення
бухгалтерського обліку, тобто система елементів його методу. До них належить способи
групування і оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, організації
документообороту, інвентаризації, способи застосування рахунків обліку, системи регістрів, обробки
інформації [27, 38, 39, 40].
Другий підхід, якого притримується значна група науковців [20, 28, 30, 41-50] передбачає
розгляд і розуміння облікової політики як сукупності принципів, методів і процедур, які
використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Аналогічне
визначення подається в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
та НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.
Третій підхід характеризує облікову політику як сукупність способів організації та ведення
бухгалтерського обліку відповідно до загальних правил та особливостей господарської діяльності
підприємства [21, 23, 24]. Подібне трактування облікової політики, як елементу системи організації
бухгалтерського обліку на підприємстві, наводиться у методичних рекомендаціях щодо облікової
політики підприємства [51]. З такої точки зору досліджує облікову політику підприємства
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О.М. Петрук. Зауважимо, що цей вчений передбачає розгляд і розуміння облікової політики не
тільки у вузькому сенсі (облікова політика підприємства), але й у широкому її розумінні – як елемент
регламентації бухгалтерського обліку на рівні держави. “Державна облікова політика – сукупність
дій по загальним встановленим принципам функціонування бухгалтерського обліку в межах країни
через розробку правил, норм, стандартів. Облікова політика підприємства – це сукупність дій по
формуванню комплексу методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення
бухгалтерського обліку, що відповідає особливостям діяльності підприємства та інтересам його
власників” [52].
Абсолютно справедливо розглядати облікову політику на макро- і мікрорівнях. Макрорівень
визначає облікову політику, як формування уніфікованих підходів і правил організації і ведення
бухгалтерського обліку та формування бухгалтерської (фінансової) звітності підприємств у межах
окремої держави (або групи держав).
На мікрорівні найбільш поширене трактування – це індивідуально розроблена для окремого
суб’єкта господарювання методика ведення бухгалтерського обліку на базі уніфікованих правил,
закріплених в системі нормативно-правового регулювання кожної країни.
Як бачимо, запропоновано стільки означень, скільки існує авторів, які їх формулювали. На
нашу думку, найбільш вірним є підхід, за яким облікова політика є не лише сукупністю методик з
метою формування звітності, але й інструментом організації бухгалтерського обліку та управління
на підприємстві.
На думку автора, облікова політика – це закріплені у нормативних актах допустимі та
дозволені законодавством організаційні, методологічні підходи, правила, методики, присвячені
організації та функціонуванню інформаційного простору суб'єктів господарювання. Іншими словами,
облікова політика – це звід правил організації і ведення бухгалтерського обліку та формування
фінансової звітності підприємства, закріплений в його внутрішньому регламенті.
Під час розробки облікової політики повинні враховуватися фактори, що впливають на
формування облікової політики. Основними з них є система нормативного регулювання; форма
власності; вид економічної діяльності; система оподаткування, наявність пільг та умови їх
одержання; стратегія діяльності, що реалізується підприємством тощо.
Для більш глибокого розуміння сутності облікової політики слід чітко усвідомлювати її
класифікацію. Застосовуючи чинне нормативно-правове законодавство та враховуючи основні
фактори, що впливають на формування облікової політики, пропонуємо такі основні класифікаційні
ознаки облікових політик, узагальнені на рис. 1.
У сучасних умовах, коли підприємства займаються різними видами діяльності, існує
відмінність в технологіях виробництва, відмінність облікових систем, інформаційних потреб
керівництва – все це вимагає систематизації облікових політик на основі виокремлення різних
класифікаційних ознак. Така класифікація облікових політик дозволить систематизувати сучасне
розуміння та різні аспекти цієї облікової категорії. Така класифікація допоможе розумінню
методичних і практичних аспектів різних видів облікових політик та пояснює широкий спектр їх
застосування.
Висновки і перспективи. Облікова політика – один з інструментів формування інформації,
націленої на прийняття ефективних управлінських рішень. Повне та найбільш змістовніше
трактування поняття “облікова політика”, розуміння змісту облікової політики та виокремлення
факторів, що впливають на її формування, дозволить домогтися максимально можливих
результатів діяльності підприємства: впливати на збір, систематизацію та узагальнення отриманих
даних, на показники собівартості, фінансові результати, оптимальність оподаткування.
Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є розробка рекомендацій з
удосконалення змісту та структури облікової політики з метою розробки так званої “облікової
конституції підприємства” та формування якнайповнішого зводу правил, які мають бути закріплені у
внутрішньому регламенті суб’єкта господарювання.
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Ознаки класифікації

Рівень нормативного
регулювання

Вид економічної
діяльності [53]

Вид господарської
діяльності [54]
Форма власності [54]

Відносно до
користувачів
інформації [55]

Види облікових політик

- облікова політика, що формується у відповідності до чинного законодавства
- облікова політика, що формується у відповідності до МСФО
- облікова політика, що формується у відповідності до вимог інших стандартів, наприклад
GAAP

- облікова політика для підприємств сільського господарства, лісового господарства та рибного
господарства
- облікова політика для підприємств добувної промисловості
- облікова політика для підприємств переробної промисловості
- облікова політика для підприємств з постачання електроенергії; газу; пари та кондиційованого
повітря; водопостачання
- облікова політика для будівельних підприємств
- облікова політика для підприємств оптової та роздрібної торгівлі
- облікова політика для транспортних підприємств; підприємств, що займаються поштовою та
кур’єрською діяльністю
- облікова політика для підприємств, що займаються тимчасовим розміщенням й організацією
харчування;
- облікова політика для підприємств інформації та телекомунікації;
- облікова політика для підприємств, що займаються фінансовою та страховою діяльністю
- облікова політика для підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном
- облікова політика для підприємств, що займаються професійною, науковою та технічною
діяльністю
- облікова політика для підприємств, що займаються діяльністю у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
- облікова політика органів державне управління й оборони, органів обов'язкового соціального
страхування
- облікова політика для закладів освіта
- облікова політика для закладів охорони здоров'я та з надання соціальної допомоги
- облікова політика для закладів мистецтва, спорту, розваг та відпочинку
- облікова політика для підприємств, що надають інші види послуг
- облікова політика для екстериторіальних організацій і органів

- облікова політика для підприємства, що здійснюють комерційну діяльність
- облікова політика для підприємства, що здійснюють некомерційну діяльність

- облікова політика для приватного підприємства
- облікова політика для колективного підприємства
- облікова політика для державного підприємства
- облікова політика щодо фінансової звітності
- облікова політика щодо податків і зборів (податкових відносин)
- облікова політика щодо отримання даних управлінського обліку

Вид обліку

- облікова політика для цілей фінансового обліку
- облікова політика для цілей податкового обліку
- облікова політика для цілей управлінського обліку
- облікова політика для цілей ведення обліку за МСФО

Термін дії

- облікова політика попереднього періоду (ретроспективна)
- облікова політика звітного періоду (діюча)
- облікова політика для майбутніх періодів (планована)

Від порядку створення

- облікова політика фізичної особи-підприємця
- облікова політика юридичної особи
- облікова політика холдингу

Рис. 1. Основні класифікації облікових політик *
* Сформовано автором
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ACCOUNTING POLICY CONCEPTION AND CLASSIFICATION
Abstract
Introduction. The increasing role of the accounting system as one component of the general management
system influences the formation of new tools to its provision. The last decade in Ukraine is characterized by the
transition from the continuous regulation in terms of accounting for the right choice of accounting methods based on
professional judgment.
The result of this process is the emergence in the national accounting an important instrument as accounting
policy. This is a manifestation of a mixed approach to accounting, which at this modern stage becomes widespread
and involves a combination of centralized control of its own rules of accounting process that would take into account
industry identity and characteristics of the enterprises.
Methods. In the search for solutions we used general scientific empirical (observation, description) and
theoretical (analysis, synthesis, grouping, generalization) methods, systematic and integrated approaches to more
fully research isolate problems and ensure the reliability of the research.
Results. When we analyzed the different approaches of scientists to the essence of the concept of
"accounting policy" we concluded that the accounting policy is not just a set of methodic for the purpose of reporting,
but also is a tool of accounting and management in the enterprise. The types of accounting policy are determined in
accordance with the basic classification features.
Discussion. The prospects for further research is to develop recommendations to improve the content and
structure of accounting policy for the development "accounting constitution of enterprise" and form the most complete
set of rules to be enshrined in the internal regulations of the enterprise.
Keywords: accounting, reporting, information, accounting policy, organization of accounting, the methodical
tools, principles, procedures, the forms of accounting.
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