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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Сучасні умови господарювання передбачають існування 

альтернатив щодо методів, процедур та принципів ведення обліку. Для прийняття 

ефективних управлінських рішень  потрібна облікова система, яка базується на 

виваженій обліковій політиці, що є комплексом правил, процедур і методик, які 

регламентують порядок спостереження, фіксації, обробки та узагальнення 

показників господарської діяльності. Облікова політика є конституцією 

економічного суб’єкта, що дозволяє змоделювати обліковий процес з урахуванням 

стратегії його розвитку. 

Теоретичні, методичні та організаційні питання щодо формування облікової 

політики підприємств нині залишаються актуальними та недостатньо дослідженими. 

У науковій літературі невирішеними є питання генезису та філософії облікової 

політики, особливостей облікової політики підприємств різних організаційно-

правових форм та розмірів, облікової політики для цілей управлінського обліку, 

моніторингу, моделювання облікової політики тощо.  

Значний вклад у розвиток теорії та методики облікової політики внесли 

вітчизняні вчені, зокрема: О.Р. Антонюк, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,  Г.М. Давидов, 

І.В. Жиглей, В.П. Завгородній, С.Я. Зубілевич, Л.М. Кіндрацька, Н.І. Коваль,       

М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський, І.Д. Лазаришина, С.О. Левицька,           

С.Ф. Легенчук, Л.Г. Ловінська, Г.В. Нашкерська, М.С. Пушкар, І.Б. Садовська,     

В.В. Сопко, П.Я. Хомин,  В.Г. Швець, М.Т. Щирба, а також зарубіжні науковці: 

Ю.А. Бабаєв, Ф. Вуд, Р. Ентоні, У.Р. Ешбі, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій,           

Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен, Л. З. Шнейдман та інші. 

Не применшуючи ролі наукових здобутків перелічених вище вчених з питань 

формування облікової політики, слід зазначити, що подальшого вдосконалення 

потребують теоретичні, методичні й організаційні засади створення єдиної 

концепції визначення сутності, цілей та застосування облікової політики в 

практичній діяльності хлібопекарських підприємств, що і визначає актуальність 

обраної теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Луцького 

національного технічного університету за темою «Формування механізму 

управління розвитком підприємств на засадах маркетингової концепції» (номер 

державної реєстрації 0112U000287, 2012–2014 рр.), у межах якої автором 

досліджено організацію та методику формування облікової політики на 

підприємствах хлібопекарської галузі та розроблено пропозиції щодо їх 

удосконалення.  

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

удосконаленні теоретичного, методичного й організаційного забезпечення процесу 

формування облікової політики підприємств.  

Відповідно до заявленої мети у роботі визначено сукупність завдань, 

спрямованих на її досягнення: 
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– дослідити генезис облікової політики, що дозволить розкрити її сутність, 

виявити проблеми формування облікової політики та запропонувати шляхи їх 

вирішення; 

–  на основі філософського підходу до облікової політики визначити 

принципи, які повинні використовуватись при її формуванні; 

–  проаналізувати фактори впливу на формування облікової політики з метою 

їх систематизації, впорядкування і визначення пріоритетності; 

–  дослідити методичні засади та систему нормативного регулювання процесу 

формування облікової політики підприємств з метою їх удосконалення; 

–  опрацювати алгоритм вибору принципів і методик щодо формування 

облікової політики з метою вибору найбільш впливових та дієвих для підприємств 

хлібопекарської галузі;  

–  виокремити складові наказу про облікову політику підприємств з 

урахуванням різних організаційно-правових форм та розмірів;  

–  поглибити концептуальну основу формування облікової політики 

управлінського обліку; 

–  удосконалити методичне забезпечення проведення аудиту облікової 

політики через розробку внутрішнього стандарту моніторингу облікової політики 

підприємства з метою мінімізації аудиторських ризиків, пов’язаних з реалізацією 

облікової політики; 

–  застосувати можливості структурно-оптимізаційного моделювання до 

процесу формування облікової політики підприємства.  

Об’єктом дослідження є процес формування облікової політики підприємств. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й організаційні аспекти 

формування облікової політики підприємств та її функціональна роль в 

інформаційному обліковому забезпеченні управління підприємствами. 

Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний метод, 

що забезпечує розкриття сутності облікової політики, її завдань і функцій. Методика 

дослідження базується на теорії наукового пізнання, системному підході до 

розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв’язку та розвитку. Залежно від характеру 

досліджуваних завдань використано такі загальнонаукові прийоми та методи, як: 

аналіз, синтез, дедукція, індукція, моделювання, порівняння, метод групування, 

метод фінансових коефіцієнтів, анкетування та опитування, наукова абстракція, 

історичний і логічний аналіз теоретичного та практичного матеріалу. Авторське 

бачення методики та організації облікової політики базується на системному підході 

до дослідження облікової політики і цільового спрямування на галузеві особливості 

хлібопекарських підприємств. 

Інформаційною базою дослідження є монографії, наукові статті у вітчизняних 

і зарубіжних виданнях з бухгалтерського обліку, економічної теорії, довідково-

інформаційна література, матеріали науково-практичних конференцій, фінансова та 

статистична звітність хлібопекарських підприємств, матеріали статистичних 

спостережень, анкетного обстеження процесів формування облікової політики на 

хлібопекарських підприємствах України, інформаційні ресурси мережі «Інтернет», 
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авторські розробки, нормативно-правові акти з питань регулювання бухгалтерського 

обліку, цивільне, господарське та податкове законодавство. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні 

теоретичних, методичних й організаційних засад формування облікової політики 

підприємств та обґрунтуванні рекомендацій щодо їх використання у господарській 

діяльності. Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, які 

характеризують наукову новизну та особистий внесок автора, є такі:  

удосконалено: 

– визначення принципів формування облікової політики за допомогою 

філософії облікової політики як засобу пізнання її сутності, яка, на відміну від 

існуючих підходів, генерує систему знань про фундаментальні засади формування 

облікової політики та її загальні характеристики, що сприяє підвищенню 

ефективності системи управління обліковою інформацією; 

– методичне забезпечення проведення аудиту облікової політики шляхом 

розробки внутрішнього стандарту моніторингу облікової політики підприємства з 

додатками, зокрема такими, як: форми робочих документів, анкети, тести, план та 

програма моніторингу, таблиця результатів перевірки, що уможливлює здійснення 

систематичного та безперервного контролю за станом, змінами та ефективністю 

застосування обраних принципів, методів і процедур обліку, внаслідок чого 

мінімізуються аудиторські ризики, пов’язані з реалізацією облікової політики; 

– алгоритм вибору принципів, методів та процедур, які по-новому трактують 

структуру і зміст наказу про облікову політику завдяки виявленню найбільш 

впливових та дієвих його складових, що розвиває методику її формування з 

урахуванням галузевих особливостей;  

набули подальшого розвитку: 

–  концептуальна основа формування облікової політики управлінського 

обліку, яка, на відміну від існуючих, дозволяє виокремити систему «мета – цілі – 

фактори – принципи – елементи – практична реалізація облікової політики 

управлінського обліку», посилюючи організаційну, методичну та технічну складову 

у структурі наказу про облікову політику управлінського обліку; 

–  теоретичне обґрунтування передумов становлення та розвитку облікової 

політики, уточнення її предметної сутності, в результаті чого запропоновано власне 

визначення поняття, у якому, на відміну від існуючих, зроблено акцент на ролі 

облікової політики в управлінні обліковою системою, що розширює наукові 

уявлення про зміст поняття «облікова політика підприємства», та досліджено 

проблеми формування облікової політики, що дозволило ідентифікувати шляхи їх 

вирішення; 

–  методичні засади процесу формування облікової політики підприємств 

шляхом визначення структури наказу про облікову політику та доповнення його 

елементами, відсутніми у нормативно-правових актах, використання яких сприяє 

більш гнучкому регулюванню та регламентуванню процесу формування наказу про 

облікову політику; 

–  наукові підходи до виокремлення та впорядкування факторів впливу на 

процес формування облікової політики через їх поділ на внутрішні та зовнішні з 
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виділенням в окрему групу притаманних для досліджуваної галузі, визначено їх 

пріоритетність, що уможливлює вчасну адаптацію облікової політики до змін 

зовнішнього ринкового та внутрішнього управлінського середовища; 

–  характеристика та обґрунтування специфічних рис процесу формування 

наказу про облікову політику підприємств різних організаційно-правових форм та 

розмірів, внаслідок чого узагальнено його особливості для акціонерних та малих 

підприємств, які чинять вплив на вибір елементів облікової політики, що сприяє 

вдосконаленню методики формування облікової політики таких підприємств;  

–  процес формування облікової політики підприємства, який, на відміну від 

існуючих підходів, базується на структурно-оптимізаційному моделюванні засобами 

формалізації, що сприяє апробації, аналізу та вибору раціональної облікової 

політики підприємства. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у науковому 

обґрунтуванні та практичній цінності пропозицій з удосконалення методики й 

організації процесу формування облікової політики підприємств. Запропоновані 

рішення мають прикладний характер і використовуються у діяльності  Головного 

управління статистики у Волинській області для визначення впливу облікової 

політики на показники фінансової звітності підприємств (довідка № 35/128 від 

7.05.2015 р.), а також Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області – з метою 

узагальнення і систематизації особливостей формування наказу про облікову 

політику підприємств різних організаційно-правових форм (довідка № 02-11/97 від 

22.05.2015 р.). Розроблений стандарт моніторингу облікової політики, який 

передбачає методику оцінки наслідків її застосування, виявлення недоліків та 

визначення необхідності змін чи доповнень до наказу про облікову політику 

підприємства, використовується у діяльності ТОВ «Аудиторська фірма «Актив-

Аудит» (довідка № 16/2 від 18.06.2015 р.). Підтвердженням практичної цінності 

отриманих результатів є використання рекомендацій з удосконалення наказу про 

облікову політику шляхом введення нових елементів, що покращує ефективність 

обліку (ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ», довідка № 2716 від 20.05.2015 р.), та впровадження 

в практику наказу про облікову політику управлінського обліку, що сприяє 

підвищенню його системності (ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат», довідка № 20 

від  03.03.2015 р.).  

Окремі положення і результати  дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі Луцького національного технічного університету при 

викладанні облікових дисциплін (довідка № 1022-01-15 від 17.06.2015 р.).  

Особистий внесок здобувача полягає в удосконаленні теоретичних, 

методичних і організаційних аспектів формування облікової політики підприємств 

хлібопекарської галузі. Наукові положення, розробки, висновки й пропозиції, які 

виносяться на захист, є результатом особистої роботи здобувача. Внесок автора в 

колективні опубліковані роботи конкретизовано у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались і обговорювались на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, вказаних в переліку опублікованих праць апробаційного 

характеру під № 22-45. 
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 45 наукових праць загальним 

обсягом 30,48 друк. арк., з яких особисто автору належать 12,24 д.а., у тому числі: 

1 колективна монографія (17,6 д.а., з них 0,63 д.а. належать особисто автору), 10 

одноосібних статей – у наукових фахових виданнях України (3,66 д.а.), 1 стаття у 

співавторстві – у науковому фаховому виданні, що входить до  міжнародних 

наукометричних баз (0,64 д.а., з них 0,32 д.а. належать особисто автору), 3 

одноосібні статті – у наукових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз (1,04 д.а.), 3 одноосібні статті – в закордонних виданнях (0,78 

д.а.), 3 одноосібні статті – в інших виданнях (0,99 д.а.), 24 одноосібні публікації – у 

матеріалах науково-практичних конференцій (4,82 д.а.).  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 304 сторінок друкованого тексту (203 сторінки – основного), матеріал 

дисертації ілюстрований 31 таблицею і 22 рисунками. Обсяг додатків складає 62 

сторінки. Список використаних джерел налічує 296 найменування і займає 32 

сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо їх апробації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування облікової 
політики»_– досліджено генезис облікової політики, уточнено предметну сутність 

облікової політики та її функціональне призначення, на основі філософського 

підходу визначено принципи облікової політики, досліджено фактори впливу на 

облікову політику в контексті системного підходу щодо її формування. 

Ідея розробки облікової політики виникла в США, оскільки в цій країні 

бухгалтерський облік найменше регламентується державними органами. Внаслідок 

економічної кризи Конгрес США прийняв рішення щодо необхідності розробки 

положення про облікову політику, а її основу склали теоретичні надбання 

американських вчених у сфері бухгалтерського обліку. 

На підприємствах внаслідок відсутності зовнішнього контролю якості ведення 

бухгалтерського обліку накази про облікову політику мають недоліки, їх 

ефективність є сумнівною. Тому, вважаємо за необхідне запровадження на 

підприємствах системи моніторингу облікової політики. Зважаючи на роль 

облікової політики в системі управління підприємством, також доцільним є 

складання на підприємствах наказу про облікову політику управлінського обліку. 

Сутність облікової політики підприємства полягає в тому, що вона є не просто 

сукупністю способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, 

але й вибором методики обліку, яка надає можливість використовувати різні 

варіанти відображення операцій господарської діяльності в обліку залежно від 

цілей, поставлених управлінцями. Отже, облікова політика – це не лише сукупність 

принципів, методів і процедур обліку, її функціональним призначенням є 

управління обліковою системою. 
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У дисертаційній роботі запропоновано розуміти облікову політику як 

сукупність принципів, методів і процедур обліку, які використовуються 

підприємством в ролі засобу управління обліковою системою, що залежно від 

поставлених управлінських цілей дозволяє використовувати різні варіанти 

відображення господарської діяльності через методику обліку, обрану відповідно до 

умов господарювання в межах, передбачених законодавством. 

Філософія облікової політики ґрунтується на фундаментальному положенні, 

згідно з яким облік – єдина система, що передбачає різноваріантність процесів. 

Ключовим в обліковій політиці є вибір. Філософія облікової політики є засобом 

пізнання її сутності, що виробляє систему знань про фундаментальні принципи 

формування облікової політики, її загальні характеристики.  

Особливістю принципів облікової політики є їх залежність від цілей та 

напрямків управління підприємством. При формуванні облікової політики слід 

користуватися як принципами бухгалтерського обліку й організації обліку, так і 

загальними науковими принципами. Виділено принцип індивідуальності, оскільки 

облікова політика повинна максимально враховувати індивідуальні особливості 

господарювання на підприємстві. 

Системний підхід до облікової політики передбачає формування облікової 

політики для цілей управління господарськими процесами. При цьому особливе 

значення надається здатності облікової політики пристосовуватись до змін 

зовнішнього ринкового та внутрішнього управлінського середовища. В ході 

дослідження проведено опитування бухгалтерів десяти хлібопекарських 

підприємств і на основі наданої інформації систематизовано фактори впливу на 

формування облікової політики на внутрішні та зовнішні з виділенням притаманних 

досліджуваній галузі. Пріоритетність факторів впливу на формування облікової 

політики, визначеної за результатами анкетування, представлено на діаграмі (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Пріоритетність факторів впливу на формування облікової політики 

хлібопекарських підприємств  
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Суб’єкти формування облікової політики відзначають вагомість зовнішніх та 

внутрішніх факторів як загальних для всіх підприємств, так і притаманних 

хлібопекарській галузі. Представлене дослідження пріоритетності факторів впливу 

на формування облікової політики дозволяє підприємствам визначити порядок 

врахування факторів при формуванні та зміні облікової політики. Всі досліджені 

фактори є єдиною цілісною системою, і лише в такому контексті прийняття 

ефективних рішень стосовно формування облікової політики стає можливим. 

Дослідження теоретичних основ формування облікової політики 

підприємства, а саме: генезису та сутності, принципів та факторів формування 

облікової політики є підґрунтям для оцінки сучасних методик формування облікової 

політики підприємств. 

У другому розділі –  «Оцінка сучасних принципів і методик формування 
облікової політики» – узагальнено досвід формування облікової політики на 

хлібопекарських підприємствах різних організаційно-правових форм та розмірів, 

розроблено пропозиції щодо форми, структури й елементів наказу про облікову 

політику. 

В Україні нормативно встановлено перелік елементів облікової політики, 

проте вони – не структуровані. Міжнародна практика показує, що структура 

облікової політики підприємств в різних країнах суттєво відрізняється. До прикладу, 

у Великобританії та Франції облікова політика менш структурована, ніж в США та 

Німеччині, проте світова економічна інтеграція сприяє швидкому процесу 

гармонізації та уніфікації бухгалтерського обліку, що обумовлює більш детальну 

структуру облікової політики. Бухгалтерський облік на підприємстві є цілісною, 

чітко організованою системою, тому важливо, щоб наказ про облікову політику 

складався з окремих розділів. Врахувавши досвід формування облікової політики в 

Україні та за кордоном, у дисертаційній роботі запропоновано додаткові складові 

наказу про облікову політику, які відсутні у Методичних рекомендаціях щодо 

облікової політики підприємства № 635 від 27.06.2013 р. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Додаткові складові наказу про облікову політику підприємства 
Складова Зміст структурної складової 

Загальні 

положення 

Процентний склад акціонерів, наявність пільг по податкових розрахунках  

Розділ 1. 

Організація 

обліку 

Формування аналітичних підрозділів, взаємодія з іншими підрозділами, система 

сплати податків, розподіл службових обов’язків щодо обліку податкових 

розрахунків, перелік комп’ютерних програм для обробки облікової інформації та 

для подання податкової звітності 

Розділ 2. 

Методика 

обліку 

Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів, 

суттєвість часу для створення кваліфікаційного активу, тривалість операційного 

циклу, первісна вартість необоротних активів, визначення курсових різниць за 

монетарними статтями в іноземній валюті, порядок розподілу чистого прибутку, 

вид дивідендної політики, встановлення порядку викупу акцій, метод оцінки 

сільськогосподарської продукції при її первісному визнанні, застосування методів 

оцінки біологічних активів, визначення та метод оцінки інвестиційної нерухомості 

Розділ 3. 

Техніка 

обліку 

Аналітичний облік податкових розрахунків, необоротних активів 

природоохоронного призначення, екологічних зобов’язань та результатів 

діяльності, соціальних витрат 
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Запропоновані складові наказу про облікову політику підприємства сприяють 

досягненню повноти облікової політики підприємства та усуненню суперечностей в 

облікових методах і процедурах, щодо яких можливі альтернативи. Структуризація 

наказу про облікову політику дозволяє побудувати чітку, виважену та ефективну 

облікову політику. 

Узагальнення практичного досвіду формування облікової політики на 

досліджуваних підприємствах дозволило виявити алгоритм вибору складових, які 

включаються до наказу про облікову політику. Обираються найбільш впливові та 

дієві принципи, методи та процедури обліку, щодо яких є альтернативи. Результати 

аналізу облікових політик досліджуваних підприємств показали, що елементами, 

яким приділяється найбільша увага, є методи оцінки вибуття запасів, порядок обліку 

і розподілу транспортно-заготівельних витрат, методи амортизації необоротних 

активів, вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 

матеріальних активів, строк корисного використання (експлуатації) основних 

засобів та нематеріальних активів, перелік і склад змінних та постійних 

загальновиробничих витрат, бази їх розподілу, перелік і склад статей калькулювання 

виробничої собівартості, переоцінка необоротних активів.  

Завдяки проведеному анкетуванню та результатам аналізу наказів про 

облікову політику досліджуваних хлібопекарських підприємств, які діють у формі 

ПАТ, ПрАТ, ТзОВ, ДП та КП (у тому числі 4 – малих підприємства), за 2011-2015 

рр. виділено спільні та відмінні риси облікових політик підприємств різних 

організаційно-правових форм та розмірів (табл. 2.) 

Таблиця 2 

Спільні та відмінні риси облікових політик досліджуваних підприємств 
різних організаційно-правових форм та розмірів 

Спільне 
- Власники делегують повноваження щодо формування облікової політики бухгалтеру або 

бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером; 

- не формується наказ про облікову політику управлінського обліку; 

- накази про облікову політику не є структурованими. 

Відмінне 
Акціонерні товариства Малі підприємства 

- Обов’язково складають облікову політику 

відповідно до вимог МСФЗ; 

- Складають облікову політику за МСФЗ з 

власної ініціативи; 

- обов’язково розкривають облікову політику у 

Примітках до фінансової звітності; 

- спрощена фінансова звітність; 

 

- вказують порядок розподілу чистого прибутку, 

вид дивідендної політики та ін. 

- інші підходи до обліку часток у капіталі; 

- обов’язково додатком до наказу про облікову 

політику затверджують робочий план рахунків; 

- використовують скорочений план рахунків; 

- обов’язково затверджують графік 

документообігу. 

- затвердження графіку документообігу не є 

обов’язковим. 
 

Організаційно-правова форма та розмір діяльності впливають на оформлення 

та складові наказу про облікову політику підприємств. Зміст наказу про облікову 

політику на кожному підприємстві є індивідуальним, оскільки залежить від 

особливостей діяльності і, насамперед, кваліфікації спеціалістів, які формують 
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облікову політику. Хоча дослідження проводилось на хлібопекарських 

підприємствах, його результати можна екстраполювати на підприємства інших видів 

економічної діяльності.  

У третьому розділі – «Удосконалення методики формування облікової 
політики» – поглиблено концептуальну основу облікової політики управлінського 

обліку, удосконалено методику аудиту облікової політики, застосовано можливості 

моделювання до процесу формування облікової політики. 

Засобом побудови дієвої системи формування управлінської інформації є 

облікова політика, на основі якої приймаються виважені й економічно обґрунтовані 

тактичні та стратегічні рішення. Формування наказу про облікову політику 

управлінського обліку дозволить поєднати менеджмент підприємства з обліком, 

задовольнити інформаційні потреби управлінців і власників підприємства, 

допомогти їм прийняти ефективні управлінські рішення, чим забезпечити 

конкурентоздатність підприємства. Концептуальною основою формування облікової 

політики управлінського обліку є система «мета – цілі – фактори – принципи – 

елементи – практична реалізація облікової політики управлінського обліку», 

розвиток якої дозволяє запропонувати структуру облікової політики управлінського 

обліку (рис. 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура облікової політики управлінського обліку 

 

Запропоновані структурні складові облікової політики управлінського обліку 

дозволяють візуалізувати правила управлінського обліку на підприємстві у вигляді 

наказу. Облікову політику управлінського обліку доцільно оформляти окремим 

розпорядчим документом, оскільки така інформація призначена суто для 

внутрішнього користування.  

Облікова політика управлінського обліку 

Методика 

- Стратегічне планування; 

- організаційна структура обліку; 

- формування аналітичних 

підрозділів; 

- права та обов’язки осіб, 

відповідальних за ведення обліку; 

- спосіб організації обліку;  

- взаємодія з іншими 

підрозділами; 

- формування понятійного 

апарату; 

- перелік центрів витрат і 

відповідальності; 

- організація бюджетування та 

контролю й обліку витрат. 
 

- Облік витрат для 

оцінки запасів і 

визначення фінансового 

результату; 

- облік витрат для 

здійснення процесу 

контролю і 

регулювання; 

- облік калькулювання 

собівартості; 

- аналіз взаємозв`язку 

витрат, обсягу 

діяльності та прибутку; 

- бюджетування і 

контроль витрат. 

-Технологія обробки 

облікової інформації; 

-програма, обрана 

для обробки 

інформації; 

-узгодження 

бухгалтерського та 

управлінського 

обліку; 

-робочий план 

рахунків; 

-документальне 

забезпечення; 

-захист 

конфіденційності 

інформації. 

Організація Техніка 
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Облікова політика – об’єкт аудиторської перевірки на підприємстві, оскільки є 

складовою Приміток до фінансової звітності, інструментом обробки даних 

бухгалтерського обліку та методичною основою складання фінансової звітності. 

Окрім того, облікова політика полегшує планування аудиту, мінімізує ризики, 

зменшує витрати часу на опитування й анкетування та надає необхідну інформацію 

про організацію, техніку та методику бухгалтерського та  управлінського обліку, 

податкових розрахунків. Можливість пристосування облікової політики до змін у  

зовнішньому  і внутрішньому  середовищі реалізовується через контроль, складовою 

якого є моніторинг. Моніторинг облікової політики – комплекс наукових, технічних, 

технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний та 

безперервний контроль за станом, змінами та ефективністю застосування обраних 

принципів, методів і процедур обліку, що використовуються підприємством в ролі 

засобу управління обліком. 

У дисертаційній роботі розроблено внутрішній стандарт «Моніторинг 

облікової політики», який містить загальні положення, ціль і завдання, принципи та 

методи моніторингу, вимоги до оформлення та робочі документи. 

При здійсненні моніторингу облікової політики важливе не лише оцінювання 

самої облікової політики, а й оцінка дій із виконання положень облікової політики 

всіма структурними підрозділами підприємства. Оцінка результативності облікової 

політики полягає в оцінці достовірності інформації. Пропонуємо результативність 

застосування облікової політики підприємства оцінювати за такими параметрами 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

Параметри оцінки результативності застосування облікової політики 
підприємства 

№ з/п Параметр Коментар 
1. Цілі Узгодженість цілей облікової політики підприємства 

2. Фактори Узгодженість облікової політики з економічним потенціалом 

підприємства 

3. Елементи Економічна ефективність окремих елементів облікової політики  

4. Ризики Допустимість рівня ризику, пов’язаного з реалізацією облікової політики  

 

Оцінюючи облікову політику за даними параметрами, аудитор може 

проаналізувати, чи є доцільною та адекватно реалізованою обрана облікова політика 

для даного підприємства, чи повністю підприємство дотримується її вимог.  

Облікова політика суб’єкта господарювання як сукупність принципів, методів 

та процедур обліку є складовою його бухгалтерської інформаційної системи. 

Засобом організації інформації виступає саме облікова політика, адже це – не просто 

сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для 

складання та подання фінансової звітності. Розвиток сучасного інформаційного 

простору спричиняє кібернетизацію бухгалтерської системи. Кібернетичний підхід 

до формування облікової політики дозволяє досягнути оптимального управління 

обліковою політикою, тобто прийняття найкращих управлінських рішень. 

Універсальним методом дослідження в кібернетиці вважається моделювання. 
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Облікова політика оперує великою кількістю змінних елементів і може бути 

представлена у вигляді моделі. Моделювання облікової політики дозволяє її 

деталізувати, виділити та розглянути всі теоретично можливі варіанти й обрати з 

них ті, які будуть задовольняти цілі та завдання суб’єктів облікової політики.  

Змоделювати облікову політику можна трьома шляхами – описовим, 

графічним та застосувавши можливості комп’ютерного програмування. Найчастіше 

користуються описовими моделями – наказом про облікову політику.  

Структурно-оптимізаційну модель процесу формування облікової політики 

підприємства представлено на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Структурно-оптимізаційна модель процесу формування облікової 

політики 
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Розроблена модель полягає у структуризації та оптимізації вибору 

раціональної облікової політики з потенційно можливих у правовому полі варіантів, 

які відповідають принципам її формування. Цей вибір відбувається під впливом 

факторів із урахуванням потреб управління.  

ВИСНОВКИ 
У дисертації запропоновано розв’язання важливої наукової проблеми – 

удосконалення теоретичного, методичного та організаційного забезпечення процесу 

формування облікової політики підприємств. Це дало змогу сформулювати 

висновки концептуально-теоретичного, методичного, організаційного та науково-

практичного змісту, які відображають вирішення основних завдань дисертаційної 

роботи відповідно до поставленої мети. 

1. Дослідивши генезис формування облікової політики, було виокремлено 

етапи та наведено об’єктивні передумови її становлення, що дозволило виявити 

сутність облікової політики. В запропонованому визначенні поняття «облікова 

політика», на відміну від існуючих, зроблено акцент на визначній ролі облікової 

політики в управлінні обліковою системою. Виходячи із виділених проблем 

формування облікової політики підприємств (нормативно-правові акти не 

передбачають методики формування облікової політики; внаслідок відсутності 

зовнішнього контролю якості ведення бухгалтерського обліку накази про облікову 

політику мають недоліки, їх ефективність є сумнівною), обґрунтовано необхідність 

удосконалення теоретичних, методичних і організаційних аспектів формування 

облікової політики, а саме: сутності, принципів, факторів, структури та елементів 

облікової політики підприємства. 

2. На основі використання філософського підходу до формування облікової 

політики встановлено, що принципи бухгалтерського обліку, організації обліку, 

загальнонаукові принципи, а також запропонований принцип індивідуалізму слід 

покладати в основу при розробці основних її положень. Запропоноване визначення 

філософії облікової політики полягає в тому, що вбачаємо її як засіб пізнання 

сутності облікової політики, що виробляє систему знань про фундаментальні 

принципи формування облікової політики та її найзагальніші характеристики. 

3. Систематизовані у дослідженні зовнішні та внутрішні фактори впливу на 

формування облікової політики тією чи іншою мірою притаманні процесу 

формування облікової політики для кожного підприємства. В окрему групу було 

виділено фактори, характерні для формування облікової політики хлібопекарських 

підприємств. До складу найбільш пріоритетних факторів віднесено такі: законодавчі 

акти та нормативні документи; форма власності та організаційно-правова форма; 

вплив якості сировини; мала транспортабельність готової продукції; стратегія 

фінансово-господарського розвитку; автоматизація виробничих і управлінських 

процесів. 

4. Структуризація наказу про облікову політику дозволяє побудувати чітку, 

виважену та ефективну облікову політику. Елементи наказу про облікову політику 

підприємства визначаються на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

та інших нормативних документів. Ці елементи є принципами, методами та 

процедурами обліку й оцінки, стосовно яких можливі альтернативні варіанти. 
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Запропоновано доповнити перелік елементів наказу про облікову політику, що 

наведений в Методичних рекомендаціях щодо облікової політики № 635 від 

27.06.2013 р., елементами щодо бухгалтерського, екологічного, соціального обліку, 

організації обліку податкових розрахунків та ін. 

5. Узагальнення практичного досвіду формування облікової політики на 

досліджуваних підприємствах дозволило обрати найбільш впливові та дієві 

принципи, методи й процедури, які включаються до наказу про облікову політику 

(методи оцінки вибуття запасів, порядок обліку і розподілу транспортно-

заготівельних витрат, методи амортизації необоротних активів, вартісні ознаки 

предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, 

строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних 

активів, перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, бази їх 

розподілу, перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості, 

переоцінка необоротних активів).  

6. На основі проведеного анкетування та результатів аналізу наказів про 

облікову політику досліджуваних підприємств виділено спільні риси (власники 

делегують повноваження щодо формування облікової політики бухгалтеру або 

бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером, не формується наказ про 

облікову політику управлінського обліку, накази про облікову політику не є 

структурованими) та відмінні риси (складання облікової політики відповідно до 

вимог МСФЗ; розкриття облікової політики у Примітках до фінансової звітності; 

внесення інформації про облік часток у капіталі, план рахунків, графік 

документообігу) облікових політик підприємств різних організаційно-правових 

форм та розмірів. Встановлено, що зміст наказу про облікову політику на кожному 

підприємстві є індивідуальним, оскільки залежить від форми власності, розміру 

підприємства, особливостей діяльності і, насамперед, кваліфікації спеціалістів, які 

формують облікову політику. 

7. Доведено, що на підприємствах доцільно складати окремий наказ про 

облікову політику управлінського обліку. Облікова політика є засобом побудови 

дієвої системи формування управлінської інформації, на основі якої можливо 

приймати виважені й економічно обґрунтовані тактичні та стратегічні рішення. 

Концептуальною основою формування облікової політики управлінського обліку є 

система «мета – цілі – фактори – принципи – елементи – практична реалізація 

облікової політики управлінського обліку», розвиток якої дозволяє запропонувати 

структуру облікової політики управлінського обліку. Серед елементів облікової 

політики управлінського обліку виокремлено такі: техніка захисту конфіденційності 

інформації; організація стратегічного планування; методика розрахунку 

нефінансових показників тощо. 

8. Розроблено внутрішній стандарт «Моніторинг облікової політики», який 

містить загальні положення, мету і завдання, принципи та методи моніторингу, 

оформлення та додатки (форми робочих документів, анкети, тести, план та програму 

моніторингу, таблицю результатів перевірки), що дозволяє удосконалити методику 

аудиту облікової політики підприємства. Постійний моніторинг облікової політики 

являє собою систематичний та безперервний контроль за станом, змінами та 
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ефективністю застосування обраних принципів, методів і процедур обліку, що в 

свою чергу мінімізує аудиторські ризики, пов’язані з реалізацією облікової 

політики. 

9. Облікова політика є складовою бухгалтерської інформаційної системи, 

засобом організації інформації та кібернетичною інформаційною системою. В 

процесі пізнання бухгалтерського обліку застосовуємо моделювання, адже маємо 

справу не з самими об’єктами обліку, а з їх інформаційними характеристиками. 

Моделювання облікової політики підприємств дозволяє деталізувати її елементи, 

виділити та розглянути всі теоретично можливі варіанти й обрати з них ті, які 

будуть задовольняти цілі та завдання суб’єктів облікової політики. Представлена в 

роботі модель процесу формування облікової політики підприємств сприяє 

формуванню, апробації, аналізу та вибору раціональної облікової політики.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
Монографії 

1. Бляхарчук М.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний 

і міжнародний досвід [Текст]: [Колект. монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. 

М. Г. Білопольського, к.е.н., доц. О. А Сизоненко.; Макіївський економ. - гуманіт. 

ін-т. – Донецьк : Дмитренко Л. Р. [Видавник], 2014. – 352 с.  Особистий внесок: на 

сторінках 43-55 представлено елементи облікової політики хлібопекарських 

підприємств (17,6 д.а., особисто автору належить 0,63 д.а.). 

Публікації у наукових фахових виданнях України 
2. Шкабура  М. О. Суттєвість у формуванні облікової політики // Економічні 

науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. праць. Луцький національний технічний 

університет. – Вип. 7 (25). – Ч. 3 – Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З. В. – 

Луцьк, 2010. – С. 501-507 (0,31 д.а.). 

3. Шкабура М. О. Класифікація факторів впливу на облікову політику // 

Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. праць. Луцький національний 

технічний університет. – Вип. 8 (29). – Ч. 4. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. 

Герасимчук З. В. – Луцьк, 2011. – С. 461-465 (0,22 д.а.). 

4. Шкабура  М. О. Системний підхід до формування облікової політики 

підприємства // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб.наук. праць. Луцький 

національний технічний університет. – Вип. 9 (33). – Ч. 3. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., 

проф. Герасимчук З. В. – Луцьк, 2012. – С. 471-475 (0,24 д.а.). 

5. Шкабура М. О. Удосконалення облікової політики  з огляду на прийняття 

Податкового кодексу // Економічний форум: науковий журнал. – № 1. – Відп. ред. 

З. В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 

2012. – С. 419-422 (0,31 д.а.). 

6. Бляхарчук М. О. Нормативно-правове регулювання формування облікової 

політики підприємства // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Зб. 

наук. праць. Луцький національний технічний університет. – Вип. 9 (34). Част. 2. 

Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З. В. – Луцьк, 2012. – С. 37-41 (0,26 д.а.). 

7. Бляхарчук М. О. Принципи формування облікової політики // Економічні 

науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. праць. Луцький національний технічний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

університет. – Вип. 10 (37). – Ч. 2. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Герасимчук З. В. 

– Луцьк, 2013. – С. 26-35 (0,54 д.а.). 

8. Бляхарчук М. О. Облікова політика в інформаційній системі підприємства // 

Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. праць. Луцький національний 

технічний університет. – Вип. 11 (41).  – Ч. 1. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. 

Герасимчук З. В. – Луцьк, 2014. – С. 12-17 (0,28 д.а.). 

9. Бляхарчук М. О. Структура наказу про облікову політику підприємств 

хлібопекарської промисловості // Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. – № 2 (209). – 2014. – Відп. ред. Надьон Г. О. – 

Луганськ : Видавництво «НОУЛІДЖ». – С. 25-29 (0,49 д.а.). 

10. Бляхарчук М. О. Фактори облікової політики щодо управлінського обліку 

хлібопекарських підприємств // Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». – Рівне, 

2014. ‒ Вип. 4 (68). – С. 37-45 (0,43 д.а.). 

11. Бляхарчук М. О. Моніторинг облікової політики підприємств 

[Електронний ресурс] / М. О. Бляхарчук // Ефективна економіка. – 2015. – № 7. – 

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua (0,58 д.а.). 

Публікації у наукових фахових виданнях України, що входять до 
міжнародних наукометричних баз 

12. Blyakharchuk M. O. Conceptual Basis of Forming the Accounting Policy of 

Management Accounting / Садовська І.Б., Бляхарчук М.О.  // Бізнес Інформ. – 2015. – 

№ 9. – C. 381-388. Особистий внесок: розкрито складові концептуальної  основи 

формування облікової політики управлінського обліку підприємства (0,64 д.а., 

особисто автора – 0,32 д.а.). 

Статті у наукових виданнях України, що включені до міжнародних 
наукометричних баз 

16. Бляхарчук М. О. Облікова політика підприємства як об’єкт аудиторської 

перевірки // Облік. Економіка. Менеджмент: міжнародний збірник наукових праць. – 

Вип. 1. / відпов. ред. І. Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 23-28 

(0,23 д.а.). 

17. Бляхарчук М. О. Внутрішній аудит облікової політики // Облік. Економіка. 

Менеджмент: міжнародний збірник наук. праць. – Вип. 4. / відпов. ред. І. Б. 

Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014.  – С. 34-40 (0,48 д.а.). 

18. Бляхарчук М. О. Моделювання облікової політики // Облік. Економіка. 

Менеджмент: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 1 (5). 

Ч. 2 / відпов. ред. І. Б. Садовська. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 42-50 

(0,33 д.а.). 

Статті в закордонних виданнях 
13. Бляхарчук М. А. Этапы формирования учетной политики предприятий 

хлебопекарной промышленности // Общество и экономика постсоветского 

пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. – Выпуск V 

(Липецк, 18 октября 2013 г.). / Отв. ред. А. В. Горобенко. – Липецк : Издательский 

центр «Гравис», 2013. – С. 51-55 (0,24 д.а.). 

14. Бляхарчук М. А. Методика изменения учетной политики на предприятиях 

хлебопекарной промышленности Украины // Общество и экономика постсоветского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. – Выпуск VI 

(Липецк, 17 января 2014 г.). / Отв. ред. А. В. Горобенко. – Липецк : Издательский 

центр «Гравис», 2014. – С. 21-27 (0,33 д.а.). 

15. Бляхарчук М. А. Цели, задачи и направления аудита учетной политики 

предприятий [Електронный ресурс] // Электронное научно-практическое 

периодическое издание «Экономика и социум»: Режим доступа к журналу: 

http://www.iupr.ru. – № 3 (16). – 2015. – С. 257-260 (0,21 д.а.). 

Публікації в інших виданнях 
19. Шкабура  М. О. Формування облікової політики в умовах фінансової кризи 

// Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю. Зб. наук. 

праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. / відп. ред. З.В. 

Герасимчук. – Вип. 3. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного 

університету, 2009. – С. 434-441 (0,38 д.а.). 

20. Бляхарчук М. О. Особливості наказу про облікову політику інтегрованих 

структур хлібопекарської промисловості // Кримський економічний вісник. – № 1 

(08). Лютий. – Ч. І. – Сімферополь : ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 

59-61 (0,27 д.а.). 

21. Бляхарчук М. О. Елементи облікової політики щодо управлінського обліку 

підприємств // Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних 

відносин. Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова 

організація «Перспектива». – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 

2014. – С. 38-42 (0,34 д.а.). 

Опубліковані праці апробаційного характеру 
  22. Шкабура  М. О. Історичний аспект облікової політики  // Сучасні 

проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації 

економіки: Зб. наук. праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів / 

відп. ред. З. В. Герасимчук. – Вип. 2 – Луцьк : РВВ Луцького національного 

технічного університету, 2010. – С. 595-597 (0,14 д.а.). 

23. Шкабура  М. О. Проблеми формування облікової політики з огляду на 

МСФЗ // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного 

сектору: тези доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф. (25 листоп. 2011 р.) / відп. 

ред. В. М. Метелиця. – Київ, 2011. – С. 276-277 (0,08 д.а.). 

24. Бляхарчук М. О. Економічні та організаційні особливості хлібопекарських 

підприємств з огляду на формування облікової політики // Розвиток облікової і 

фінансової складових економічної науки та практики: Зб. матеріалів VІІІ міжнар. 

наук.-практ. конф. (26-27 верес. 2013 р.) / відп. ред. В. М. Жук. – Київ : РВВ 

Національної академії аграрних наук України, 2013. – С. 212-216 (0,18 д.а.). 

25. Бляхарчук М. О. Аналіз сучасних проблем формування облікової політики 

підприємств хлібопекарської промисловості // Устойчивое развитие экономики: 

состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VII междунар. научн.-практ. 

конф., УО «Полесский государственный университет», г. Пинск (18 октябр. 2013 г.): 

в 2 ч. – Ч.2 / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К. К. Шебеко 

[и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2013. – С. 80-81 (0,20 д.а.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

26. Бляхарчук М. О. Суть зміни облікової політики на підприємствах 

хлібопекарської промисловості // Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі: 

матеріали ІV Міжнар наук.-практ. конф. (26-27 груд. 2013 р.). – Дніпропетровськ: 

Поліграфічна база НДСРР Придніпровського науково-освітнього інституту 

Інноваційних технологій у будівництві при ПДАБА, 2013. – С. 17-19 (0,18 д.а.). 

27. Бляхарчук М. О. Рекомендації щодо складання наказу про облікову 

політику підприємствами хлібопекарської промисловості // Соціально-економічні 

реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (31 січн. 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Ч. 3. – Львів : 

ЛЕФ, 2014. – С. 54-57 (0,22 д.а.). 

28. Бляхарчук М. А. Особенности приказа об учетной политике для малых 

хлебопекарных предприятий Украины // Новые перспективы развития 

экономических наук: инновации и риски: материалы XХІІ междунар. науч.-практ. 

конф. для студентов, аспирантов и молодых ученых (01.02.2014 г.). –  Ч. 1. – М. : 

Аналитический центр «экономика и финансы», 2014. – С. 130-132 (0,18 д.а.). 

29. Бляхарчук М. О. Особливості наказу про облікову політику акціонерних 

товариств хлібопекарської промисловості // Наука и общество: междунар. конф. (15 

февр. 2014 г.). – Ч. 1. – Донецк : Научно-информационный центр «Знание», 2014. – 

С. 63-66 (0,21 д.а.). 

30. Бляхарчук М. О. Відображення облікової політики у примітках до 

фінансової звітності хлібопекарських підприємств // Удосконалення обліково-

аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: 

Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 лют. 2014 р.). / Ред. кол. 

Веретенников В. І. та ін. – Макіївка : МЕГІ. – 2014. – С. 14-16 (0,14 д.а.). 

31. Бляхарчук М. О. Облікова політика переоцінки основних засобів 

хлібопекарських підприємств // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні 

та технічні аспекти становлення: Зб. тез доповідей Всеукр. наук. Інтернет-конф.  / 

(27-28 лют. 2014 р.). – Вип. 2.  – Тернопіль : Тайп, 2014. – С. 16-17 (0,10 д.а.). 

32. Бляхарчук М. О. Облікова політика оборотних активів підприємств 

хлібопекарської промисловості // Формування нового обліку вітчизняної науки: 

матеріали Міжнар. конф.  (28 лют. 2014 р.). – К. : Центр наукових публікацій, 2014. 

– С. 70-73 (0,27 д.а.). 

33. Бляхарчук М. О. Суть облікової політики підприємств щодо 

управлінського обліку // Особливості модернізації фінансово-економічної системи: 

Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (6 берез. 2014 р.). – Ч. 2. – К.: ГО «Київський 

економічний науковий центр», 2014. – С. 31-33 (0,17 д.а.). 

34. Бляхарчук М. О. Значення облікової політики підприємства для 

управлінського обліку // Соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах 

глобалізації: Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (7 берез. 2014 р.). / Наукове 

об’єднання «Еconomics». – Сімферополь: НО «Еconomics», 2014. – С. 79-80 (0,12 

д.а.). 

35. Бляхарчук М. А. Элементы приказа об учетной политике по 

налогообложению предприятий хлебопекарной промышленности Украины // 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современное состояние и перспективы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

развития: матер. респуб. науч.-практ. конфер. (14-15 март. 2014 г.). – Душанбе: 

«Сохибкор», 2014. – С. 35-38 (0,48 д.а.). 

36. Бляхарчук М. О. Організаційний аспект облікової політики для цілей 

управлінського обліку // Фінансово-економічні напрями розвитку менеджменту, 

обліку та аудиту: Зб. тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 

берез. 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х част. – Ч. 2.  

– О. : ЦЕДР, 2014.– С. 25-28 (0,19 д.а.). 

37. Бляхарчук М. О. Методичний аспект облікової політики підприємства для 

цілей управлінського обліку // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку 

економіки: Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 квіт. 2014 р.). У 4-х частинах. 

– Ч.3. – К. : ГО «Київський економічний центр», 2014. – С. 72-76 (0,48 д.а.). 

38. Бляхарчук М. О. Облікова політика доходів та витрат підприємств в 

податковому обліку // Молода економіка: Матеріали V наук. студ. конф. (10 квіт. 

2014 р.). – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч.1. – С. 10-11 

(0,13 д.а.). 

39. Бляхарчук М. О. Прийняття тактичних та стратегічних управлінських 

рішень на основі інформації підготовленої з використанням облікової політики для 

управлінських цілей // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та 

перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 квіт. 2014 р.). – 

Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 282-284 (0,20 д.а.). 

40. Бляхарчук М. О. Технічний аспект облікової політики для цілей 

управлінського обліку // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми та 

перспективи розвитку: Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (23 квіт. 2014 р.). 

– Миколаїв : НУК, 2014. – С. 12-15 (0,12 д.а.). 

41. Бляхарчук М. О. Облікова політика доходів, витрат та зобов’язань 

підприємств хлібопекарської промисловості // Актуальні проблеми економічного та 

соціального розвитку підприємств харчової промисловості: Матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф.  (24-25 квіт. 2014 р.). – К.: НУХТ, 2014 р. – С. 16-19 (0,21 д.а.). 

42. Бляхарчук М. О. Формування облікової політики хлібопекарського 

підприємства згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності // Наука в 

епоху дисбалансів: Зб. матер. міжнар. конф. (30 квіт. 2014 р.). – Ч. 2. – К. : Центр 

наукових публікацій, 2014. – С. 62-65 (0,22 д.а.). 

43. Бляхарчук М. О. Суттєвість в аудиті облікової політики хлібопекарських 

підприємств // Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 черв. 2014 р). – Черкаси, 2014. – С. 218-

221 (0,22 д.а.). 

44. Бляхарчук М. А. Методика аудита учетной политики // Перспективы 

развития бухгалтерского учета, аудита, финансово-ревизионного и налогового 

контроля в современных условиях международной интеграции экономики [Текст] : 

материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (10-11 октябр. 2014 г.) / [отв. за вып. 

Н. С. Нечеухина, Т. Ф. Шитова]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 

2014. – С. 105-108 (0,21 д.а.). 

45. Бляхарчук М. А. Кибернетический подход к формированию учетной 

политики // Актуальные проблемы учета, экономического анализа и финансово-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

хозяйственного контроля деятельности организаций [Текст] : материалы II 

Междунар. заоч. практ. конф. (5 декабр. 2014 г.) / [отв. за вып. Д. А. Ендовицкий]. – 

Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2015. – С. 3-5 (0,17 д.а.). 

 
АНОТАЦІЯ 

Бляхарчук М. О. Формування облікової політики в системі управління 
підприємством – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності). – Національний університет водного господарства та 

природокористування. – Рівне, 2016. 

Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних, організаційно-

методичних і практичних засад формування облікової політики на прикладі 

хлібопекарських підприємств України.  

Досліджено генезис облікової політики та уточнено її сутність. Завдяки 

застосуванню філософського підходу до облікової політики, виокремлено принципи, 

які повинні використовуватись при формуванні облікової політики суб’єктів 

господарювання. Проаналізовано, систематизовано та визначено пріоритетність 

факторів впливу на формування облікової політики. 

Оцінено методичне забезпечення та нормативне регулювання процесу 

формування облікової політики підприємств та розроблено пропозиції щодо 

підвищення ефективності її застосування. Досліджено алгоритм вибору принципів і 

методик щодо формування облікової політики підприємств. З’ясовано специфічні 

складові наказу про облікову політику підприємств з урахуванням різних 

організаційно-правових форм та розмірів. 

Поглиблено  концептуальну основу формування облікової політики 

управлінського обліку. Удосконалено методику аудиту облікової політики шляхом 

розробки внутрішнього стандарту моніторингу облікової політики підприємства. 

Застосовано можливості моделювання до процесу формування облікової політики 

підприємства.  

Ключові слова: облікова політика, теорія, методика, організація, філософія, 

системний підхід, аудит, моніторинг, бухгалтерська інформаційна система, 

моделювання.  

 

АННОТАЦИЯ 
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специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 
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природопользования. – Ровно, 2016. 

Диссертация является комплексным исследованием теоретических, 

организационно-методических и практических основ формирования учетной 

политики на примере хлебопекарных предприятий Украины. 
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Исследован генезис и уточнена сущность учетной политики, в результате чего 

было предложено собственное определение понятия, которое, в отличие от 

существующих, делает акцент на роли учетной политики в управлении учетной 

системой, позволяющей расширить научные представления о содержании понятия 

«учетная политика предприятия». Определены принципы учетной политики с 

помощью философского подхода, в результате чего было предложено комплексно 

применять к учетной политике принципы бухгалтерского учета, принципы 

организации учета, общенаучные принципы и принцип индивидуализма, что 

способствует повышению эффективности системы управления учетной 

информацией. Упорядочены факторы влияния на формирование учетной политики, 

в результате чего были систематизированы внутренние и внешние факторы с 

выделением характерных исследуемой области, что позволяет предприятиям 

адаптировать учетную политику к изменениям внешней и внутренней среды. 

Системный подход к формированию учетной политики способствовал 

выявлению порядка формирования учетной политики и структуры приказа об 

учетной политике, что дает возможность регламентировать порядок формирования 

приказа об учетной политике. Предложен перечень элементов приказа об учетной 

политике, что приведенный в Методических рекомендациях по учетной политики, 

дополнить элементами по бухгалтерскому, экологическому, социальному учету, 

организации учета налоговых расчетов и др. 

Обобщение практического опыта формирования учетной политики на 

исследуемых предприятиях способствовало разработке предложений по алгоритму 

выбора конкретных принципов, методов и процедур, входящих в состав учетной 

политики, что позволяет развить методику формирования учетной политики 

предприятий с учетом отраслевых особенностей.  

Исследована специфика составляющих приказа об учетной политике 

предприятий, различных организационно-правовых форм и размеров, в результате 

чего выявлены особенности для акционерных  и малых предприятий, что 

способствует совершенствованию методики формирования учетной политики 

акционерных и малых предприятий. 

Разработана концептуальная основа формирования учетной политики 

управленческого учета, позволяет выделить цели, факторы, принципы, элементы и 

практическую реализацию учетной политики управленческого учета. Особое 

внимание уделено организационной, методической и технической составляющей 

приказа об учетной политике управленческого учета.  

Усовершенствовано методическое обеспечение аудита учетной политики 

путем разработки внутреннего стандарта мониторинга учетной политики 

предприятия с приложениями (формы рабочих документов, анкеты, тесты, план и 

программа мониторинга, таблица результатов проверки), что делает возможным 

осуществление систематического и непрерывного контроля за состоянием, 

изменениями и эффективностью применения выбранных принципов, методов и 

процедур учета, а также минимизирует аудиторские риски, связанные с реализацией 

учетной политики. 
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Возможности моделирования применены к процессу формирования учетной 

политики предприятия, что позволило построить структурно-оптимизационную 

модель процесса формирования учетной политики предприятия, что способствует 

формированию, апробации, анализу и выбору рациональной учетной политики 

предприятия. 

Ключевые слова: учетная политика, теория, методика, организация, 

философия, системный подход, аудит, мониторинг, бухгалтерская информационная 

система, моделирование. 

 
ANNOTATION 

Blyaharchuk M.O. The accounting policy formation in the system of  
enterprise management – The manuscript. 

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Economic Sciences, specialty 

08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by economic activities). – National 

University of Water and Environmental Engineering. – Rivne, 2016. 

The dissertation is a complex research of theoretical, organizational-methodical and 

practical principles of accounting policy formation (Ukrainian bakeries taken as the 

examples). 

The accounting policies genesis is investigated and its meaning is clarified. 

According to the philosophical approach of accounting policies the principles that should 

be used in the formation of accounting policy entities are defined. The influence of priority 

factors is analyzed, the formation of accounting policy is systematized and identified.  

The methodological support and regulation process of accounting policy formation 

are reviewed. The suggestions for improving the efficiency of its use are developed. The 

selection algorithm principles and methods for formation accounting policies are 

investigated. The specific components of the accounting policies order formation 

according to different legal forms and sizes are studied out. 

The conceptual basis of the formation accounting policy of management accounting 

is deepen. The technique of accounting policies audit is improved according to the 

development internal standard monitoring of accounting policies. The modeling 

capabilities are applied to the process of accounting policies. 
Keywords: accounting policies, theory, methodic, organization, philosophy, systems 

approach, audit, monitoring, accounting information system modeling. 
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