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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Організація роботи підприємства та 

облікового процесу починається з формування облікової політики. 

Ретельно продумана облікова політика забезпечує ефективну 

фінансово-господарську діяльність підприємства, а також 

максимальний ефект від ведення обліку. Основою для прийняття 

рішень про облікову політику має бути формування повної, 

достовірної, правдивої інформації, яка максимально ефективно 

розкривала б інформмцію про діяльність підприємства для 

зацікавлених осіб-користувачів.  

Однією з найважливіших складових механізму управління 

господарською діяльністю підприємства є вміло сформована облікова 

політика. Основою для прийняття рішень про облікову політику має 

бути формування повної, достовірної, правдивої інформації, що 

максимально ефективно розкривала б дані про господарську 

діяльність підприємства для зацікавлених осіб – користувачів. При 

формуванні облікової політики слід враховувати особливості 

діяльності підприємства та стратегію його розвитку на тривалу 

перспективу, оскільки це дозволить ефективно організувати 

бухгалтерський облік на підприємстві. Отож, питання розробки 

обґрунтованої облікової політики представляє інтерес як з 

теоретичної, так і з практичної точок зору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розробки 

оптимальної облікової політики постійно знаходяться в полі зору 

вітчизняних вчених та практиків. Зокрема, таким питанням присвячені 

праці Т.Г. Маренич, Л.А. Поливаної, Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, Г.Г. 

Кірейцева, Я. Крупки, М.В. Кужельного, Г.Ю. Олійника, М.С. 

Пушкаря та ін. У роботах цих провідних науковців докладно 

аналізуються підходи до розробки облікової політики підприємств, 

розкривається зміст її окремих складових частин, надається оцінка 

доцільності вибору тих чи інших методів обліку різних економічних 

об'єктів тощо.. Необхідно відмітити, що теоретико-методичні 

проблеми щодо формування облікової політики вітчизняних 

підприємств та організацій, незважаючи на значні здобутки в цій 

сфері, залишаються дискусійними та знаходять широке висвітлення в 

науково-практичній літературі.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. 
Кваліфікаційна робота здійснювалась  відповідно до плану науково-

дослідної роботи кафедри обліку та аудиту Харківського 



національного технічного університету сільського господарства імені 

Петра 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 розрахунків за виплатами працівникам на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження особливостей 

формування облікової політики в навчально-практичному центрі 

Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького району 

Харківської області, розробка теоретичних і практичних рекомендацій 

щодо їх удосконалення. 

Мета кваліфікаційної роботи обумовила необхідність 

вирішення наступних завдань: 

- розкрити сутність та значення облікової політики 

підприємства; 

- дослідити принципи формування облікової політики 

підприємства; 

- визначити складові облікової політики; 

- проаналізувати основні показники фінансового стану 

навчально-практичного центру Липковатівського аграрного коледжу; 

- охарактеризувати організацію ведення бухгалтерського 

обліку на досліджуваному підприємстві; 

- розкрити методику ведення управлінського обліку на 

підприємстві; 

- обґрунтувати напрями удосконалення формування облікової 

політики на підприємстві.  

Об’єктом дослідження є процес формування та реалізації 

облікової політики в сільськогосподарських підприємствах.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти формування та реалізації облікової політики в 

сільськогосподарських підприємствах.  

Методи дослідження. З метою вирішення поставлених у 

роботі завдань дослідження проводилося із застосуванням 

загальнонаукових методів і емпіричних методичних прийомів 

економічної науки. При дослідженні теоретичних засад формування 

облікової політики використовувалися прийоми абстрактно-логічного 

методу (аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія і зіставлення). В 

аналітичних дослідженнях застосовувалися методи порівняння, 

графічного зображення, табличного подання, групування. При 



розробці пропозицій щодо удосконалення формування облікової 

політики використовувалися методи причинно-наслідкового зв’язку та 

абстрагування. 

Інформаційною базою дослідження були нормативно-

законодавчі акти України, літературні джерела, первинні документи, 

регістри синтетичного і аналітичного обліку, фінансова та статистична 

звітність навчально-практичного центру Липковатівського аграрного 

коледжу Нововодолазького району Харківської області. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у 

обґрунтуванні теоретичних та практичних рекомендацій щодо 

удосконалення облікової політики на сільськогосподарських 

підприємствах. В процесі проведеного дослідження одержано 

наступні основні результати, що характеризують новизну, 

розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 

- дістало подальший розвиток наукове тлумачення сутності 

поняття «облікова політика» як сукупності конкретизованих 

принципів, методів та процедур здійснення обліку в системі 

фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, що 

сформована на підставі законодавчої бази держави з питань ведення 

обліку та складання звітності та закріплена відповідним внутрішньо-

нормативним актом, а також забезпечує креативний, в межах закону, 

підхід щодо мінімізації витрат та максимізації прибутку суб’єкта 

господарювання; 

- узагальнено етапи формування облікової політики 

підприємства, які доповнено такими етапами: формулювання методів і 

процедур як встановлення методів та процедур стратегічного аналізу, 

які будуть використані при формуванні облікової політики 

підприємства (найбільш ймовірний метод – метод експертних оцінок), 

та аналіз ризиків як визначення найбільш вагомих ризиків, що можуть 

виникнути при впровадженні розробленої облікової політики, та 

шляхів їх усунення; 

- узагальнено принципи формування облікової політики 

підприємства, які доповнено такими принципами: своєчасність, 

несуперечливість, раціональність; 

- розроблено Наказ про облікову політику навчально-

практичного центру Липковатівського аграрного коледжу, який 

складається з трьох розділів «Організаційно-технічні складові 

облікової політики», «Методична складова облікової політики», 

«Зміни облікової політики підприємства»; 



- обґрунтовано необхідність законодавчої розробки та 

затвердження Типового положення про бухгалтерську службу 

комерційного підприємства як уніфікованого важеля державного 

регулювання своєчасного та повномірного надходження податків та 

зборів в бюджет країни в умовах ринкової економічної нестабільності 

та створення сприятливих умов підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання; 

- доповнено принципи аудиту в Україні принципом гарантії 

довіри до аудиторської інформації як ступеня забезпечення довіри до 

інформації аудиту, а також обґрунтовано необхідність їх 

регламентування у вітчизняній законодавчій базі. 

Особистий внесок здобувача. Кваліфікаційна робота є 

самостійно виконаною завершеною науковою працею, в якій 

викладено авторський підхід до вирішення поставленого завдання. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні 

положення кваліфікаційної роботи доведені до рівня практичних 

рекомендацій з формування облікової політики підприємства. 

Результати дослідження прийняті до впровадження в навчально-

практичний центр Липковатівського аграрного коледжу 

Нововодолазького району Харківської області.  

Апробація результатів кваліфікаційної роботи. Основні 

результати кваліфікаційної роботи обговорювалися на конференціях: 

V Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною 

участю «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки» (м. Дніпро, 11-12 квітня 2019 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Основні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах євроінтеграції» (м. Харків, 28 травня 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 3 

наукові праці загальним обсягом 0,6 д. а. 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку 

літератури та додатків. Вона виконана на 102 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 8 таблиць та 5 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 102 найменування. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти формування облікової 

політики підприємства» розглянуто значення облікової політики, 

принципи її формування, складові елементи облікової політик, 

порядок внесення змін в облікову політику. 

У другому розділі «Зміст облікової політики підприємства» 

розкрито організаційно-економічну характеристику підприємства, 

організацію ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; 

методичні складові облікової політики підприємства. 

У третьому розділі «Удосконалення формування облікової 

політики на підприємстві» розкрито: основні напрями удосконалення 

обліку та контролю; удосконалення формування облікової політики 

при виростанні комп’ютерної системи обробки інформації..  

 

ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні 

положення та запропоновано практичні рекомендації щодо 

удосконалення формування облікової політики підприємства. 

Висновки і пропозиції, сформовані на основі результатів дослідження, 

полягають у наступному: 

1. Облікова політика визначає форми і методи бухгалтерського 

обліку, формується керівником, головним бухгалтером, виходячи із 

загальних принципів методології та організації обліку і конкретних 

умов діяльності підприємства. 

2. Обґрунтовано, що при розробці облікової політики слід 

дотримуватися не тільки специфічних принципів бухгалтерського 

обліку, а й загальнонаукових: системність; комплексність; наукова 

обґрунтованість; ефективність, планомірність та динамізм; 

профілактика; принцип «селекції»; сумісність особистих, 

регіональних і державних інтересів. 

Доповнено принципи формування облікової політики 

підприємства принципами: своєчасність, несуперечливість, 

раціональність. 

3. Визначено, що складовими облікової політики є 

організаційні, методичні та технічні аспекти.  

Згідно з П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах» [99] облікова політика може змінюватися лише у випадках: 

зміни вимог органу, який затверджує положення (стандарти) 



бухгалтерського обліку; зміни статутних вимог; якщо внесені зміни 

забезпечать більш достовірне відображення подій та операцій у 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 

На зміну облікової політики підприємства можуть впливати як 

зовнішні фактори (зміни вимог органу, який затверджує положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку), так і внутрішні (рішення 

власника або керівного органу про зміни в статуті підприємства). 

4. Проведено оцінку основних економічних та фінансових 

показників навчально-практичного центру Липковатівського аграрного 

коледжу (далі НПЦ ЛАК). Визначено, що виробничий напрямок НПЦ 

ЛАК – зерно-соняшниковий. У 2018 р. в НПЦ ЛАК відбулося скорочення 

обсягу валової продукції в постійних цінах 2010 р. на 7,3% порівняно з 

попереднім роками діяльності, втім цей показник на 59,3% більше ніж в 

2016 р. і складає 10984,7 тис. грн. Обсяг товарної продукції 25448,0 

тис.грн, що на 6,4% менше порівняно з 2017 р. та на 41,7% більше 

порівняно з 2016 р. Чисельність працівників скоротилася з 101 чол. у 

2016 р. до 82 чол. у 2018 р., тобто на 7,9%, це відбулося, зокрема, через 

закриття декількох допоміжних виробництв – пилорами та 

інструментального цеху, а також політики оптимізації кадрового складу, 

яка була націлена на скорочення адміністративних витрат. Площа 

сільськогосподарських угідь складає – 4271,0 га упродовж трьох років. 

Середньорічна вартість основних та оборотних активів за рахунок 

списання непридатних необоротних активів скоротилася до рівня 

13144,0 тис. грн, що на 5,9% менше попереднього року, натомість 

оборотні активи, а саме запаси та дебіторська заборгованість на кінець 

року зросли більше нід на 20% у 2018 р. порівняно з попередніми 2016 

та 2017 рр.  Треба також констатувати, що підприємство прибуткове 

та загалом рентабельне. Норма рентабельності має тенденцію до 

скорочення у 2018р. 

Показники ліквідності НПЦ ЛАК за період з 2016 по 2018 рр. 

відповідають рекомендованим значенням, що, в свою чергу, свідчить 

про можливість підприємства розрахуватися за своїми поточними 

боргами у продовж року та в більш близькій перспективі. У 2018 р. 

скоротився коефіцієнт швидкої ліквідності, що є індикатором 

можливих проблем з погашення короткострокових зобов’язань у 

період до пів року. 

В 2016-2018 роках НПЦ ЛАК має абсолютну фінансову 

стійкість, тобто його поточна діяльність фінансується переважно за 

рахунок власних оборотних коштів. 



У 2018 р. рентабельність продажу та рентабельність 

підприємства приросла по відношенню до 2017 р., але в той же час 

підприємство не досягло рівня 2016 р. За чистим прибутком 

рентабельність у 2018 р. найменша за досліджуваний період і складає 

12,8%, що на 3,0% менше попереднього року.  

5. Отримання інформації про всі господарські операції, їх 

реєстрацію та узагальнення у відповідних облікових регістрах та 

фінансовій й інших видах звітності здійснюється в НПЦ ЛАК 

бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. На 

підприємстві розподілено обов’язки серед працівників бухгалтерії та 

розроблено і затверджено посадові інструкції облікових працівників. 

На підприємстві встановлено графік документообігу, є робочий план 

рахунків бухгалтерського обліку. Для збереження бухгалтерських 

документів, що пройшли опрацювання, а також форм звітності 

організовано архіви (поточний та постійний). У НПЦ ЛАК 

використовується автоматизована форма обліку, бухгалтерська 

програма «1С:Бухгалтерія 8.2». 

6. В Липковатівському аграрному коледжі Положенням про 

облікову політику визначено сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для складання та 

подання фінансової звітності. Що стосується навчально-практичного 

центру Липковатівського аграрного коледжу, то у нього відсутній 

затверджений наказ про облікову політику підприємства, що є 

значним недоліком.  

7. Доповнено принципи аудиту в Україні принципом гарантії 

довіри до аудиторської інформації як ступеня забезпечення довіри до 

інформації аудиту, а також обґрунтовано необхідність їх 

регламентування у вітчизняній законодавчій базі. 

8. Дістало подальший розвиток наукове тлумачення сутності 

поняття «облікова політика» як сукупності конкретизованих 

принципів, методів та процедур здійснення обліку в системі 

фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, що 

сформована на підставі законодавчої бази держави з питань ведення 

обліку та складання звітності та закріплена відповідним внутрішньо-

нормативним актом, а також забезпечує креативний, в межах закону, 

підхід щодо мінімізації витрат та максимізації прибутку суб’єкта 

господарювання. 

9. Узагальнено етапи формування облікової політики 

підприємства, які доповнено такими етапами: формулювання методів і 

процедур як встановлення методів та процедур стратегічного аналізу, 



які будуть використані при формуванні облікової політики 

підприємства (найбільш ймовірний метод – метод експертних оцінок), 

та аналіз ризиків як визначення найбільш вагомих ризиків, що можуть 

виникнути при впровадженні розробленої облікової політики, та 

шляхів їх усунення. 

10. Розроблено Наказ про облікову політику навчально-

практичного центру Липковатівського аграрного коледжу, який 

складається з трьох розділів «Організаційно-технічні складові 

облікової політики», «Методична складова облікової політики», 

«Зміни облікової політики підприємства». 

11. Обґрунтовано необхідність законодавчої розробки та 

затвердження Типового положення про бухгалтерську службу 

комерційного підприємства як уніфікованого важеля державного 

регулювання своєчасного та повномірного надходження податків та 

зборів в бюджет країни в умовах ринкової економічної нестабільності 

та створення сприятливих умов підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання. 
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АНОТАЦІЯ 

Фінашкін В.В. Формування облікової політики 

підприємства та напрями її удосконалення (за даними 

Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького району 

Харківської області). – На правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеню вищої освіти 

«Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». – 

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р.  

 

Кваліфікаційну роботу присвячено обґрунтуванню 

теоретичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення 

формування облікової політики в сільськогосподарських 

підприємствах.  

Розкрито теоретичні аспекти формування облікової політики 

підприємства. Здійснено аналіз сучасного фінансово-економічний 

стан діяльності аграрних підприємств (на прикладі на прикладі 

госпрозрахункової діяльності Липковатівського аграрного коледжу). 

Досліджено стан організації бухгалтерського обліку та елементи 

облікової політики в Липковатівському аграрному коледжі, наведені 

перспективні напрями їх покращення.  

Удосконалено тлумачення сутності поняття «облікова 

політика» як сукупності конкретизованих принципів, методів та 

процедур здійснення обліку в системі фінансово-господарської 

діяльності суб’єкта господарювання, що сформована на підставі 

законодавчої бази держави з питань ведення обліку та складання 

звітності та закріплена відповідним внутрішньо-нормативним актом, а 

також забезпечує креативний, в межах закону, підхід щодо мінімізації 

витрат та максимізації прибутку суб’єкта господарювання. 

Узагальнено етапи формування облікової політики підприємства, які 

доповнено такими етапами: формулювання методів і процедур як 

встановлення методів та процедур стратегічного аналізу та аналіз 

ризиків. Узагальнено принципи формування облікової політики 

підприємства, які доповнено такими принципами: своєчасність, 

несуперечливість, раціональність. 

Розроблено Наказ про облікову політику навчально-

практичного центру Липковатівського аграрного коледжу. Доповнено 

принципи аудиту в Україні принципом гарантії довіри до 

аудиторської інформації як ступеня забезпечення довіри до інформації 



аудиту, а також обґрунтовано необхідність їх регламентування у 

вітчизняній законодавчій базі. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, облікова політика, фінансова 

звітність, наказ про облікову політику, принципи облікової політики. 

 

SUMMARY 
 

Finashkin V. Formation of the accounting policy of the 

enterprise and directions of its improvement (according to the 

Lipkovatovka Agricultural College). – Manuscript. 

Qualification work for the Master’s degree in specialty 071 

«Accounting and taxation». – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical 

University of Agriculture, Kharkiv, 2019. 

 

Qualification work for the Master's degree is devoted to 

substantiation of theoretical and practical recommendations for 

improvement of accounting policy formation in agricultural enterprises. 

Theoretical aspects of formation of accounting policy of the 

enterprise are revealed. The analysis of the current financial and economic 

state of activity of agricultural enterprises (on the example of self-financing 

activities of the Lipkovatovka Agricultural College). The state of 

accounting organization and the elements of accounting policy at 

Lipkovatovka Agricultural College are investigated, the perspective 

directions of their improvement are given. 

Improved interpretation of the essence of the concept of 

"accounting policy" as a set of specific principles, methods and procedures 

for accounting in the system of financial and economic activity of the 

entity, which is formed on the basis of the state legislative framework for 

accounting and reporting and is fixed by the relevant internal normative act 

, and provides a creative, within the law, approach to minimizing costs and 

maximizing an entity's profits. The stages of formation of accounting 

policies of the enterprise are summarized, which are supplemented by the 

following stages: formulation of methods and procedures such as 

establishing methods and procedures of strategic analysis and risk analysis. 

The principles of formation of accounting policy of the enterprise are 

generalized, which are supplemented by the following principles: 

timeliness, consistency, rationality. 

The Order on the accounting policy of the educational and practical 

center of the Lipkovatovka Agricultural College was developed. 



Audit principles in Ukraine have been supplemented with the 

principle of guaranteeing confidence in audit information as a degree of 

confidence in audit information, as well as the necessity of regulating them 

in the domestic legislative base. 

Key words: accounting, accounting policy, financial statements, 

order of accounting policies, accounting policy principles. 


