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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Суб'єкти господарювання реалізовують свої права щодо регулювання 
питань бухгалтерського обліку, його організації та ведення шляхом: 
самостійного визначення облікової політики в межах чинної нормативної 
бази; вибору організаційно-правової форми господарювання та форми 
облікової реєстрації; розробки системи внутрішньогосподарського обліку та 
контролю за діяльністю суб'єкта господарювання; налагодження схеми 
документообігу; вибору способу обробки та фіксації інформації на 
відповідних носіях; вибору програмного забезпечення бухгалтерського 
обліку; планування розвитку методики бухгалтерського обліку стосовно до 
конкретних умов діяльності суб'єкта господарювання. Тому питання 
правового регулювання бухгалтерського обліку є надзвичайно важливими 
для кожного суб'єкта господарювання в його практичній господарській 
діяльності. Адже належним чином організований бухгалтерський облік 
забезпечує ефективність його ведення, належне та своєчасне забезпечення 
як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів достовірною, повною та 
об'єктивною інформацією, що є необхідною для прийняття рішень у сфері 
господарювання [2]. 

Особливу увагу хотілося б звернути на низку проблемних аспектів, що 
потребують вирішення шляхом удосконалення чинного облікового 
законодавства: 

— на сьогодні в Україні не існує єдиного нормативно-правового акта, 
яким би було врегульовано зміст облікової політики, порядок її оформлення, 
затвердження і внесення змін. Єдиним профільним документом з питань 
організації облікової політики до недавнього часу був лише Лист МФУ від 
21.12.2005 р. «Про облікову політику», але серйозних методичних 
рекомендацій, окрім загальних положень та неповного переліку елементів 
облікової політики для стандартів чинних на момент видання згаданого листа, 
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а також чітких рекомендацій він не містить. Не розв'язав існуючих проблем, на 
нашу думку, і Лист МФУ від 14.05.2012 р. «Щодо облікової політики», який 
вніс лише деяку ясність щодо поняття облікової оцінки, яка може 
переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або 
отримана додаткова інформація, а також щодо зміни облікової політики та 
зміни облікових оцінок. До речі, єдиним нормативним обліковим документом, 
в якому міститься згадка про облікові оцінки та розкривається механізм їх 
зміни, є П (С) БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», що 
затверджене наказом МФУ від 28.05.1999 р., але прикладів таких оцінок він не 
містить, що погіршує його практичну значущість. 

— базове визначення категорії «облікова політика» наведено в 
Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», – «сукупність принципів, методів та процедур, що 
використовуються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності», але жодним нормативним документом не встановлено, що має на 
увазі під його складовими законодавець. 

Бухгалтерський облік, що є частиною господарського обліку, не 
ізольований від інших облікових систем, відображає всі здійснені 
господарські операції, виявляє фінансові результати роботи організації, рух 
матеріальних цінностей [3]. 

Сьогодні державне регулювання системи бухгалтерського обліку 
відіграє безумовно визначальну роль. Натомість, на мою думку, доцільним є 
застосовувати найбільш успішно функціонуючу в розвинених країнах 
дворівневу систему регулювання, в умовах якої використовуються як 
економіко-правові форми, засоби та механізми державного регулювання, 
так і методи діяльності саморегулівних (громадських) бухгалтерських 
організацій. 
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