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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМНОЇ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність теми Належна організація облікової роботи є 

передумовою та запорукою успішного ведення господарської 

діяльності. Сфера обліку забезпечує керівний апарат і власників 

підприємств необхідною для прийняття управлінських рішень 

інформацією, а правильно побудований облік запобігає втратам від 

крадіжок, шахрайства, службової недбалості. 

Визначальне значення для організації облікової роботи має 

облікова політика. Це головний документ у сфері обліку для 

суб’єкта господарської діяльності. Він визначає порядок 

проведення облікових процедур, визнання вартості активів та 

пасивів суб’єкта господарської діяльності. В разі, коли державні 

нормативи допускають різні варіанти здійснення облікових 

процедур, то облікова політика має їх врегулювати у такий спосіб, 

щоб забезпечити достовірність та безперервність обліку. Отже,  

кожна організація самостійно формує свою облікову політику, вона 

повинна уважно і серйозно підійти до цього процесу, враховуючи 

всі необхідні нормативні акти і не забувати про все більший вплив 

міжнародних стандартів. 

Питаннями дослідження визначення суті та порядку 

формування облікової політики, її основних принципів та методів 

займались такі відомі фахівці в галузі бухгалтерського обліку та 

економіки як: ТГ. Маренич, Бутинець Ф.Ф., М., Голов С.Ф., 

Загородній А.Г., Левочок М.Т., Партин Г.О. Поливана Л.А., Кулик 

В.А.та ін.  

У працях цих вчених розкриваються проблеми формування 

облікової політики, основних аспектів її реалізації в практичній 

діяльності підприємства. Разом із тим, частина питань ще 

залишається нерозкритими, а постійні зміни законодавства 

спонукають до постійного оновлення, удосконалення та адаптації і 

процедур формування облікової політики підприємств, і 

безпосередньо їх облікових політик. Отже, вище наведене 

підкреслює актуальність обраної теми, її своєчасність і формування 

мети і завдань дослідження.  

 



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Кваліфікаційна 

магістерська робота здійснювалась відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені П.Василенка за темою: «Формування напрямів 

та механізмів підвищення ефективності агропромислового 

виробництва в умовах глобалізації», державний реєстраційний 

номер 0116U007411, згідно якої автором виконано опрацювання заходів з 

удосконалення обліку та аудиту виробничих запасів на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Метою дипломної магістерської роботи є дослідження 

особливостей формування облікової політики та розробка 

теоретичних і практичних рекомендацій щодо її удосконалення в 

ТОВ «Старобільський Елеватор» Луганського району Луганської області. 

Мета дослідження обумовила постановку і шляхи 

вирішення наступних завдань: 

- вивчити та узагальнити основну і спеціальну літературу, 

проаналізувати законодавчі та нормативно-правові акти, які 

стосуються формування облікової політики та напрямів її 

удосконалення; 

- розкрити теоретичні аспекти формування облікової 

політики; 

- дослідити сутність терміну «облікова політика» і 

охарактеризувати складові облікової політики; 

- визначити принципи формування облікової політики;  

- охарактеризувати організаційно-технічні і методичні 

складові облікової політики; 

- розкрити облікові оцінки та їх використання; 

- проаналізувати основні показники діяльності 

підприємства ТОВ «Старобільський Елеватор» Луганського району 

Луганської області; 

- дослідити організацію веденню бухгалтерського обліку на 

підприємстві 

- розкрити методичні складові облікової політики 

підприємства щодо активів, витрат і пасивів в ТОВ 

«Старобільський Елеватор» Луганського району Луганської 

області; 

- охарактеризувати організаційну побудову і методику 

ведення управлінського обліку на підприємстві;  



- розробити рекомендації щодо удосконалення формування 

облікової політики в ТОВ «Старобільський Елеватор» Луганського 

району Луганської області; 

Об’єктом дослідження є операції формування облікової 

політики підприємства в сільськогосподарських підприємствах.  

Предметом дослідження є облікова політика 

підприємства. є теоретичні, методичні й організаційні аспекти 

формування облікової політики та розробка напрямів її 

удосконалення.. 

Методи дослідження включають системний підхід та 

діалектичний метод пізнання. При дослідженні теоретичних 

аспектів формування облікової політики на підприємстві 

використано прийоми абстрактно-логічного методу (аналіз і синтез, 

індукція та дедукція, аналогія і зіставлення) та монографічний 

метод, в аналітичних дослідженнях використані методи порівняння, 

спостереження, графічного зображення, табличного подання, 

сукупність математико-статистичних методів, при підготовці 

висновків та їх обґрунтуванні додатково використано розрахунково-

конструктивний метод, графічний і табличний – для наочного 

подання даних та інформації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у 

теоретичному обґрунтуванні та розробленні практичних 

рекомендацій щодо формування облікової політики підприємства.  

Інформаційну базу дослідження складають статистичні 

дані, законодавчі та нормативні акти, економічна література, 

матеріали статистичної та фінансової та бухгалтерської звітності 

господарства, дані первинного, синтетичного та аналітичного 

обліку ТОВ «Старобільський Елеватор» Луганського району 

Луганської області; 

Практичне значення отриманих результатів 

дослідження. Дипломна магістерська робота виконана на 

замовлення ТОВ «Старобільський Елеватор» Луганського 

району Луганської області. Особистий внесок здобувача. Результати 

дослідження, що становлять наукову новизну, теоретичні 

обґрунтування, практичні розробки, висновки та пропозиції 

одержані автором самостійно на основі аналізу практичних і 

теоретичних матеріалів.  



Апробація результатів дослідження. Результати  

досліджень доповідались і обговорювались на Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції «Основні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах євроінтеграції» (м. Харків, 2019 рік); Внутрівузівській 

науково-практичній конференції за підсумками виробничої 

практики студентів спеціальності «Облік і оподаткування» (м. 

Харків, 2019 рік) та опубліковані у Віснику СНТ ННІ бізнесу і 

менеджменту ХНТУСГ в 2019 році 
Публікації. Основні положення та результати дослідження 

опубліковано у 3 наукових працях загальним обсягом 0,5 д.а. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна магістерська 

робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і 

пропозицій, списку використаних джерел та додатків.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти формування 

облікової політики » розглянуто: визначення, визнання та складові 

облікової політики, принципи формування облікової політики, 

організаційно-технічні та методичні складові облікової політики, 

облікові оцінки та їх використання.  

У другому розділі «Зміст облікової політики підприємства» 

розкрито: організаційно-економічну характеристику підприємства; 

організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, 

методичні складові облікової політики підприємства щодо активів, 

витрат і пасивів, організаційну побудову і методику ведення 

управлінського обліку на підприємстві.  

У третьому розділі «Удосконалення формування облікової 

політики на підприємстві» розглянуто: основні напрями 

удосконалення обліку та контролю формування облікової політики, 

удосконалення формування облікової політики на підприємстві, 

особливості формування облікової політики при використанні 

комп’ютерної системи обробки інформації.  

 



ВИСНОВКИ  

 

У дипломній магістерській роботі розглянуто теоретико-

методичні положення та запропоновано практичні рекомендації 

щодо формування удосконалення облікової політики в 

сільськогосподарських підприємствах. Висновки і пропозиції, 

сформовані на основі результатів дослідження, полягають у 

наступному: 

1. Належне формування облікової політики - одне з 

важливих питань організації бухгалтерського обліку, правильне 

оформлення якого сприяє достовірному визначенню фінансового 

результату і вимагає правильного оформлення, повного розкриття у 

фінансовій звітності, уточнює моменти визнання витрат та сприяє 

поданню достовірної фінансової інформації. 

2. ТОВ «Старобільській Елеватор» є структурним підрозділом 

компанії ТОВ «СП НІБУЛОН». Основними видами діяльності 
дослідного підприємства є складське господарство (57%), оптова торгівля 

зерновими, насінням та кормами (39,5%)і діяльність вантажного 

автотранспорту (2,2%) а також розведення і виробництво м’яса свиней 

(0,5%). 
2. Оцінюючи динаміку ефективності виробничо-

господарської діяльності ТОВ «Старобільській Елеватор», доходимо 

таких висновків: протягом 2016-2018рр. на підприємстві 

збільшився обсяг валової і товарної продукції на 32,7 % і 38,1% 

відповідно становив 114444 і 26282 тис.грн. Зросла середньорічна 

вартість основних і оборотних засобів на 16 і 24% відповідно. У 

2018р. підприємство отримало прибуток від реалізації, становиться 

рентабельним, хоча і має певні проблеми. Серед яких скорочення 

чисельності працівників, зростання вартості активів, має збитки в 

2016-2018рр.  

3. В ТОВ «Старобільський Елеватор» всі показники загальної і 

швидкої ліквідності не тільки відповідають рекомендованим 

значенням, але і значно перевищують їх, а також характеризуються 

позитивною динамікою, що свідчить про можливість  
«Старобільській Елеватор» розрахуватися за своїми поточними 

зобов’язаннями впродовж року.  Так, коефіцієнт поточної ліквідності 

становить 4,48, швидкої – 3,06, співвідношення дебіторської і 

кредиторської заборгованості -2,95. Проте коефіцієнт абсолютної 



ліквідності складає лише половину рекомендованого значення у 2018р., 

що може викликати проблеми у розрахунковій дисципліні підприємства 

за умови необхідності погашення значних боргів. Аналіз графіку 

погашення кредиторської заборгованості підприємства показує, що дати її 

погашення рівномірні, що свідчить про задовільність цього показника. 

Протягом 2016-2018рр.підприємство є фінансово незалежним та 

стабільним і спроможне формувати в необхідному співвідношенні 

основні засоби, придбавати добрива та інші матеріальні цінності. 

Протягом 2016-2018рр.підприємство мало абсолютну фінансову 

стійкість. Аналіз показників рентабельності діяльності ТОВ 

«Старобільській Елеватор» що процес реалізації підприємства 

відбувається з мінімальною рентабельністю, яка складає 2%, а 

рентабельність за чистим прибутком має від’ємне значення. Що 

потребує низки заходів удосконалення менеджменту 

4. Бухгалтерський облік в ТОВ «Старобільській Елеватор» 

ведеться бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. 

На підприємстві затверджено Наказ про облікову політику, 

робочий план рахунків, активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, графік 

документообігу. В ТОВ «Старобільській Елеватор» застосовується 

автоматизована форма бухгалтерського обліку програмою «1С-

Бухгалтерія 8.2».  

5. Обгрунтовано, що облікова політика повинна 

формуватися від потреби управління, в іншому випадку її цінність 

знижується і облікова інформація не відповідатиме поставленим 

вимогам, а отже рішення, прийняте на її основі неефективне. 

Запропонований і розроблений управлінський рівень, який 

повинний бути первинним у формуванні облікової політики 

забезпечить ефективність функціонування не тільки системи 

бухгалтерського обліку, а й підприємства загалом.  

6. Обґрунтовано підходи до формування облікової 

політики, які повинні включати такі етапи: постановка мети та 

визначення завдань облікової політики; вибір суб’єкта; 

дослідження складу і характеру впливу факторів формування 

облікової політики; вибір і обґрунтування принципів побудови, 

визначення об’єктів; вибір та розробка елементів за об’єктами; 

дослідження впливу варіантів на показники фінансово-

господарської діяльності підприємства.; документальне 



оформлення і затвердження облікової політики; розкриття 

сформованої облікової політики; внесення змін і документальне 

оформлення; впровадження обраної облікової політики та контроль 

за її виконанням. 

7.Розроблені етапи сприятимуть упорядкуванню системи 

бухгалтерського обліку на підприємстві; зменшать трудомісткість 

облікової роботи; усунуть розбіжності у нормативних документах з 

питань бухгалтерського обліку, оподаткування тощо; і дозволять 

здійснювати ефективне управління фінансово-господарською 

діяльністю підприємства та своєчасно формувати стратегію його 

розвитку на майбутнє. 

8.Виявлено, що у жодному нормативному документі, які 

регулюють бухгалтерський облік, не регламентовано поняття 

«оцінка». З метою забезпечення уніфікованого розуміння поняття 

«оцінка» пропонується включити це поняття до закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у 

такій редакції: «оцінка» - це елемент методу бухгалтерського 

обліку, який виражає вартість об’єктів бухгалтерського обліку, 

процесів та явищ, що виникають на підприємстві у грошовому 

вимірнику або відображення думки про цінність об’єкта, що 

здійснюється суб’єктом оцінки, який має відповідні повноваження 

та рівень компетенції. 

9. Встановлено, що в найбільшій мірі потребам ринкової 

економіки відповідає метод оцінки за справедливою вартістю яке 

зустрічається практично у всіх визначеннях активів і застосування 

якої стало можливим в результаті гармонізації бухгалтерського 

обліку в Україні з міжнародними стандартами фінансової звітності, 

окрім бюджетних установ і організацій. Запропоновано 

систематично визначати справедливу вартість основних засобів та 

іншого майна шляхом проведення їх періодичної переоцінки. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Tvilinev A.О. Формування облікової політики підприємства та 

напрями її удосконалення (ЗА ДАНИМИ ТОВ 

«СТАРОБІЛЬСЬКІЙ ЕЛЕВАТОР» ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). – На правах рукопису. 

Дипломна магістерська робота на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». – Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка, 

Харків, 2019 р.  

 

Дипломну магістерську роботу присвячено обґрунтуванню 

та розробці теоретичних і практичних рекомендацій щодо 

удосконалення формування облікової політики.  



Від уміло сформованої облікової політики багато в чому 

залежать ефективність керування господарською діяльністю 

підприємства й стратегія його розвитку на тривалу перспективу.  

Розгляд даного питання є на часі, оскільки непорозуміння й 

неузгодженість підходів до формування і використання облікової 

політики підприємств на практиці виникають через відсутність 

чітких вимог щодо змісту облікової політки, ступеня деталізації 

інформації, форми її документального оформлення та ін., що 

приводить до її формального формування. 

У роботі розглянуто теоретичні аспекти формування 

облікової політики підприємства. Проаналізовано динаміку 

ефективності виробничо-господарської діяльності та фінансового 

стану ТОВ «Старобільський Елеватор» Луганського району 

Луганської області. Досліджено зміст облікової політики в «ТОВ 

«Старобільський Елеватор»» та наведено напрями удосконалення 

обліку і контролю формування облікової політики.  

Встановлено, що посилаючись на міжнародний досвід 

розробка окремого П(С)БО та Концептуальної основи до П(С)БО 

«Облікова політика» надасть можливість усунути непорозуміння і 

неузгодженість підходів до формування і використання облікової 

політики на практиці. Запропоновано формувати облікову політику 

під потреби управління і встановити первинним рівнем – 

управлінський. Розроблено Наказ про облікову політику, який 

сприятимуть упорядкуванню системи бухгалтерського обліку на 

підприємстві; зменшать трудомісткість облікової роботи і нададуть 

можливість ефективно управляти фінансово-господарською 

діяльністю підприємства. 

 

 
Summary 

Tvilinev A.О. Forming the accounting policies of the 
enterprise and ways of improving it (on the data of LLC ” Starobilskiy 
ELEVATOR” Lygansk district, Lygansk region).- – Manuscript.  

Master’s thesis for obtaining of the qualification of Master ‘s 
speciality 071 “accounting and taxation”.- Kharkiv Petro Vasylenko 
National University of Agriculture, Kharkiv, 2019. 
 
 



 
 

Master’s thesis devotes to issue of rationale and working out of 
theoretical and practical recommendations as for forming of enterprise 
accounting policy and the ways of its improvement 

Master’s thesis devotes to issue of rationale and working out of 
theoretical and practical recommendations as for forming of enterprise 
accounting policy and the ways of its improvement 

Master’s thesis speciality 071 “accounting and taxation”.- 
Kharkiv Petro Vasylenko National University of Agriculture, Kharkiv, 
2018. 

From well-formed accounting policies to a large extent depend 

on the effectiveness of management of the business activities of the 

enterprise and the strategy of its development for a long time. The 

consideration of this issue is on time, since the misunderstanding and 

inconsistency of approaches to the formation and use of accounting 

policies of enterprises in practice arise because of the lack of clear 

requirements regarding the content of the accounting policy, the degree 

of detail of information, the forms of its documentary design, etc., 

which leads to its formal formation. 

The theoretical aspects of the formation of the accounting policy 

of the enterprise are considered in the paper. The dynamics of the 

efficiency of production and economic activity and financial state of the 

of LLC ” Starobilskiy ELEVATOR” Lygansk district, Lygansk region) 

are analyzed. The content of the accounting policy in the of LLC ” 

Starobilskiy ELEVATOR” Lygansk district, Lygansk region) is 

researched and the directions of improvement of accounting and control 

of the formation of accounting policy are given. 

It has been established that drawing on the international 

experience the development of a separate P (C) BO and the Conceptual 

Framework for P (C) BO "Accounting Policy" will provide an 

opportunity to eliminate misunderstandings and inconsistencies in the 

approaches to the formation and use of accounting policies in practice. It 

is proposed to create an accounting policy for management needs and 

establish a primary level - managerial. The stages of accounting policy 

are developed, which will help to streamline the accounting system at 

the enterprise; reduce the complexity of accounting and provide an 



opportunity to effectively manage the financial and business activities of 

the enterprise. 

It is established that in any normative document that regulates 

accounting, the notion "assessment" is not regulated. It is proposed to 

include this concept in the Law of Ukraine "On Accounting and 

Financial Reporting in Ukraine" in the following wording: "estimate" is 

an element of the accounting method, which expresses the value of the 

objects of accounting, processes and phenomena that arise in the 

enterprise in monetary terms a meter or reflection of the idea of the 

value of an object carried out by the subject of assessment, which has 

the appropriate powers and level of competence. 

It is proposed to use the principles of an interconnected 

accounting system, with the release of a separate autonomous branch 23 

at the certain stage of the "Production", which will enable the 

management of the enterprise to provide the necessary information for 

the adoption of operational management decisions. 

The methodology of audit of accounting policy is developed, 

which allows to carry out the tasks of external and internal audit, as 

provide an assessment not only of the norms of the current legislation in 

the field of accounting, but also the analysis of the influence of 

accounting policies on the formation of information. 

 

Key words: accounting, accounting policies, enterprise, 

agriculture, economics. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комп’ютерний набір і верстка  

А.О. Твілінев 

 

Підп. до друку __.__.2019. Формат 60х84 1/16. Папір 

офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний. Ум. друк. 

арк. 0,9. Обл.-вид.арк.0,9. Тираж 10 прим. Замовлення № __ 

__________________________________________________  

 

 Надруковано в КП «Міська друкарня» 61002, м. Харків, вул. 

Алчевських, 44 Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 

3613 від 29.10.2009р. 

 

 

 


