
 

 

Секція «ЕКОНОМІКА» Тези доповідей 51-ої наукової конференції молодих дослідників 
ОНПУ – магістрів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі». / 

Одеса: ОНПУ, 2016, вип. 51. 

 

8 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Грабовенко О.А. 

Науковий керівник – ст. викл. каф. «Обліку, аналізу і аудиту», Варчук О.А. 

 

Облікова політика є елементом системи організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві,  встановлює методи оцінки,  обліку і процедур,  які є обов’язковими для 

застосування підприємства, може враховувати галузеві особливості в економічній сфері, 

обсяги виробництва, а також враховує організаційно-правову форму підприємства [1]. 

Складність вирішення процесу формування облікової політики - це надана законом 

можливість суб'єкту господарювання самостійно здійснювати у межах правового поля 

облікову діяльність, яка включає сукупність принципів, методів і процедур здійснення 

первинного спостереження, аналізу, поточного групування, підсумкового узагальнення 

фактів господарської діяльності, складання та подання фінансової звітності [2].  

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» основними з існуючих принципів мають бути: обачність; повне висвітлення; 

автономність; послідовність; безперервність; нарахування та відповідність доходів та 

витрат; превалювання сутності над формою; історична (фактична) собівартість; єдиний 

грошовий вимірник; періодичність.  

Загальним недоліком вважається те, що незважаючи на значні досягнення вчених у 

розробці принципів облікової політики має місце ситуація, коли фахівці, які формують 

облікову політку не достатньо уваги приділяють сфері діяльності конкретного 

підприємства, не враховують особливостей взаємодії з іншими структурами, звертаючи 

увагу лиш на теорію формування облікової політики, не до кінця розуміючи принципів 

побудови [3].  
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Тому, при формуванні облікової політики необхідно чітко визначитися із її місцем у 

системі управління підприємством в цілому та її взаємозв’язків із іншими елементами. 

Логічним, на нашу думку, є формування облікової політики у системі обліку, яка у свою 

чергу, інтегрована у систему управління підприємством. 
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