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ВСТУП 

 

Мета: вивчення методологічних принципів та правових засад формування 

облікової політики підприємства. 

Завдання: вивчення та вміле практичне застосування чинного законодавства 

України для формування і дотримання облікової політики підприємства в процесі 

організації ведення бухгалтерського обліку активів, власного капіталу і 

зобов'язань підприємства та формування і надання бухгалтерської звітності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати 

− діюче чинне законодавство в Україні щодо організації обліку та звітності 

стану і зміни стану активів, власного капіталу і зобов'язань підприємства; 

− конкретні різновиди методики бухгалтерського обліку господарських 

засобів і джерел їх у творення; 

− різноманітні форми ведення бухгалтерського обліку, в яких проводиться 

реєстрація процесів господарської діяльності і господарських операцій; 

− техніку ведення бухгалтерського обліку та формування звітності. 

вміти 

– вільно застосовувати набуті теоретичні знання для формування облікової 

політики підприємства;  

– складати розпорядчий документ про облікову політику підприємств 

різних організаційно –правових форм господарювання та різних форм власності; 

– обґрунтовувати економічну доцільність та оптимальність обраного 

варіанту обліку і прогнозувати наслідки прийнятого рішення;  

– оцінювати вплив обраної облікової політики на показники фінансової 

звітності підприємства та на його фінансовий стан. 

Компетентності: 

 здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності,  результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу; 

 здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового обліку у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

 здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації   у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Програмні результати навчання: 

- знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження;  

- уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання; 
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- визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 

Перереквізити: дисципліна «Облікова політика підприємства» є складовою 

частиною циклу підготовки освітнього ступеня магістр зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». Програма складена з урахуванням набутих студентами 

знань з таких дисциплін: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий 

облік», «Облік за видами економічної діяльності», «Облік і звітність в 

оподаткуванні». 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
(шифр і назва) 

Вибіркова 
Спеціальність  

071 «Облік і 

оподаткування» 
(шифр і назва) 

Індивідуальне 

завдання (ситуаційні 

завдання) 

Освітня програма:  

Облік і аудит в 

управлінні 

підприємницькою 

діяльністю 

Рік підготовки: 

5-й 5-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітній 

ступінь: 

магістр 

18 год. 6 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 

Лабораторні 

не 

передбачено 

не 

передбачено 

Самостійна робота 

54 год. 80год. 

Вид контролю: 

екз. зал. екз. зал. 

30 

год. 
- 

30 

год. 
- 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

− для денної форми навчання – 50 : 50; 

− для заочної форми навчання – 8 : 92. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

 
Максимальна кількість балів за формами поточного контролю 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності  
Кількість балів 
(максимальна) 

1 Аудиторна робота 70 

2 Самостійної робота студентів (СРС) 30 

 Разом: 100 
 

За результатами поточного контролю в кінці семестру студенту виставляється 

оцінка, яка обчислюється як сума:  

(оцінка за аудиторну роботу) х 0,7 + (оцінка за самостійну роботу) х 0,3 

Оцінювання семестрового контролю  

Завданням семестрового контролю є перевірка розуміння студентом 

програмового матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння 

сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Семестровий контроль знань у формі екзамену проводиться для всіх без 

виключення студентів (незалежно від підсумкової оцінки поточного контролю за 

семестр) у вигляді комп’ютерного тестування. 

Результати екзамену оцінюються в балах (національної шкали, 100-бальної 

шкали і шкали ЄКТС). 

Шкала оцінювання знань за національною, 100-бальною шкалою і шкалою 

ЄКТС 

Шкала ЄКТС 100-бальна шкала Національна шкала 

А 90 –100 відмінно 

В 80–89 дуже добре 

С 65–79 добре 

D 55–64 задовільно 

Е 50–54 достатньо 

FX 35–49 незадовільно 

F 1–34 неприйнятно 

Підсумкова екзаменаційна оцінка з дисципліни, яка проставляється в 

екзаменаційних відомостях, визначається тільки за результатами комп’ютерного 

тестування.  

Підсумкова екзаменаційна оцінка може бути зменшена на 20% (по 100-

бальній шкалі) у випадку невиконання мінімальних вимог поточного контролю. 

Студенти, які не з'явилися  на екзамени без поважних причин, вважаються 

такими, що одержали  незадовільну оцінку. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

Викладання навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» 

забезпечується засобами поєднання аудиторної і позааудиторної форм навчання із 

застосуванням словесних, наочних та практичних методів навчання, зокрема 

шляхом проведення наступних видів навчальних занять: 

– лекції – на яких здійснюється обґрунтований, послідовний і 

систематизований виклад певної теми (тем) чи розділу навчального предмету; 

– практичні заняття – на яких викладач здійснює опитування студентів з 

окремих теоретичних питань, передбачених темою навчального заняття, а також 

формує у студентів вміння і навички практичного ведення фінансового обліку на 

підприємствах різних організаційно-правових форм власності; 

– консультації – на яких студенти отримують відповіді на конкретні 

запитання або пояснення складних питань, винесених на самостійне опрацювання 

та для виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; 

– самостійна робота – виконується студентами на навчальних заняттях 

або у позааудиторний час за завданнями викладача та включає: підготовку до 

практичних занять;виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; 

розгляд питань, винесених на самостійне опрацювання; написання рефератів.  

Поточний контроль здійснюється у формі: 

 фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів 

на практичних заняттях; 

 контрольного тестування студентів та перевірки ситуаційних завдань; 

 оцінювання самостійної роботи та індивідуальних завдань студентів; 

 оцінювання виконаних завдань контрольної роботи. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. Такий контроль є 

завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни та видом підсумкового 

контролю, який має на меті перевірити та оцінити отримані студентами знання, 

уміння та ступінь опанування ними практичних навичок, а також розвиток 

творчого мислення в обсязі вимог програми навчальної дисципліни «Облікова 

політика підприємства». 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом перевірки розуміння 

студентами програмового матеріалу навчальної дисципліни в цілому та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання 

накопичених знань, уміння формувати власне бачення на певну проблему тощо. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Облікова політика підприємства» 

проводиться формі комп’ютерного тестування. 
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Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теоретичні основи облікової політики підприємства 

Сутність основних понять та роль облікової політики підприємства в системі 

управління підприємством та забезпеченні економічних інтересів користувачів 

інформації. Суб'єкти облікової політики підприємства та їх взаємодія. Основні 

складові елементи облікової політики підприємства. Рівні реалізації облікової 

політики підприємства. Методичне забезпечення облікової політики 

підприємства. 

 

Тема 2. Характеристика процесу формування облікової політики 

підприємства 

Етапи формування облікової політики. Фактори, що впливають на вибір 

облікової політики підприємства. Вибір методологічних принципів та порядку 

організації бухгалтерського обліку. Формування Положення про облікову 

політику підприємства. Формування загальних вимог до організації та ведення 

бухгалтерського обліку: організаційної структури бухгалтерської служби; 

принципів бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, плану 

рахунків, первинних документів, облікових реєстрів; проведення інвентаризації. 

 

Тема 3. Формування розділів з бухгалтерського обліку 

Формування розділу з бухгалтерського обліку основних засобів та 

нематеріальних активів. Формування розділу з бухгалтерського обліку 

фінансових інвестицій. Формування розділу з бухгалтерського обліку орендних 

операцій. Формування розділу з бухгалтерського обліку запасів. Формування 

розділу з бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості. Формування 

розділу з бухгалтерського обліку зобов'язань підприємства та забезпечень. 

Формування розділу з бухгалтерського обліку доходів, витрат та фінансових 

результатів. 

 

Тема 4. Формування розділу Положення про облікову політику підприємства 

відносно складу і порядку складання фінансової звітності і виправлення 

помилок 

Особливості складання Балансу підприємства. Особливості складання Звіту 

про фінансові результати. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів 

підприємства. Особливості складання Звіту про власний капітал підприємства. 

Особливості складання консолідованої звітності материнського підприємства. 

Особливості складання фінансового звіту сегмента діяльності. Порядок 

виправлення помилок та зміни у фінансових звітах. Порядок внесення змін до 

облікової політики підприємства.  

 

Тема 5. Формування розділу про порядок організації податкового і 

управлінського обліку на підприємстві 

Порядок нагромадження даних про валові витрати і валові доходи для цілей 

визначення оподатковуваного прибутку підприємства. Посадові особи, 
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відповідальні за визначення податкових зобов'язань і податкового прибутку та 

податку на додану вартість, виписку податкових накладних з ПДВ і ведення 

«Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг)» і «Книги обліку продажу 

товарів (робіт, послуг)». Склад та порядок формування і подання податкової 

звітності. Особливості організації управлінського обліку і внутрішньовиробничої 

звітності. 

 

Тема 6. Формування розділу про відповідальність посадових осіб за 

організацію бухгалтерського обліку 

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку. Відповідальність за 

організацію фіксування фактів здійснення господарський операцій у первинних 

документах; за збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом 

встановленого терміну ( не менше 3-х років). Відповідальність головного 

бухгалтера. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за 

бухгалтерський облік господарських операцій. Відповідальність ліквідаційної 

комісії, створеної відповідно до законодавства. 

 

Тема 7. Формування розділу про робочий план рахунків 

Порядок розробки робочого плану рахунків. Характеристика структури 

робочого плану рахунків та його відповідність розділам фінансової звітності. 

Характеристика вимог до робочого плану рахунків. Характеристика схеми обліку 

витрат і доходів на підприємстві. Характеристика позабалансових рахунків. 

 

Тема 8. Формування розділу про форму бухгалтерського обліку на 

підприємстві 

Склад та характеристика первинних документів для бухгалтерського обліку 

господарських операцій. Характеристика регістрів бухгалтерського обліку. 

Характеристика відповідальності за несвоєчасне формування первинних 

документів і облікових регістрів, за достовірність даних обліку і звітності. 

Характеристика організації документообігу. 

 

Тема 9. Формування розділу про інвентаризацію активів і зобов’язань 

Порядок проведення інвентаризації. Характеристика і порядок формування 

плану інвентаризації. Характеристика об’єктів періодичності проведення 

інвентаризації. Характеристика документування та розгляду і реалізації 

результатів інвентаризації.  

 

Тема 10. Формування розділу про особливості організації бухгалтерського 

обліку в умовах застосування комп'ютерної техніки 

Сутність та характеристика способів обробки первинної облікової 

інформації. Організація ведення облікових записів та методика і техніка розробки 

форм відображення облікової інформації. Організація поточного бухгалтерського 

контролю в комп'ютерній інформаційній системі. Особливості організації 

технології річного узагальнення даних бухгалтерського обліку на підприємстві. 
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Тема 11. Формування наказу про затвердження Положення про облікову 

політику підприємства 

Підготовка проекту наказу про облікову політику підприємства. 

Затвердження і виконання наказу про облікову політику підприємства. 

 

Тема 12. Організація дотримання облікової політики підприємства 

Організація контролю за станом обліку. Організація контролю рівня 

достовірності звітності. Характеристика результатів повноти і своєчасності 

надання бухгалтерської звітності. 
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Тематичний план 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Теоретичні основи 

облікової політики підприємства 
8 2 2 − 4 6 − − − 6 

Тема 2. Характеристика процесу 

формування облікової політики 

підприємства 

10 2 2 − 6 9 1 1 − 7 

Тема 3. Формування розділів з 

бухгалтерського обліку 
10 2 2 − 6 6 − − − 6 

Тема 4. Формування розділу 

Положення про облікову 

політику підприємства відносно 

складу і порядку складання 

фінансової звітності і 

виправлення помилок 

6 1 1 − 4 9 1 1 − 7 

Тема 5. Формування розділу про 

порядок організації податкового 

і управлінського обліку на 

підприємстві 

8 2 2 − 4 6 − − − 6 

Тема 6. Формування розділу про 

відповідальність посадових осіб 

за організацію бухгалтерського 

обліку 

8 1 1 − 6 9 − 1 − 8 

Тема 7. Формування розділу про 

робочий план рахунків 
6 1 1 − 4 10 1 1 − 8 

Тема 8. Формування розділу про 

форму бухгалтерського обліку 

на підприємстві 
8 2 2 − 4 10 1 1 − 8 

Тема 9. Формування розділу про 

інвентаризацію активів і 

зобов'язань 

6 1 1 − 4 8 − − − 8 

Тема 10. Формування розділу 

про особливості організації 

бухгалтерського обліку в умовах 

застосування комп'ютерної 

техніки 

6 2 2 − 2 8 − 1 − 8 

Тема 11. Формування наказу про 

затвердження Положення про 

облікову політику підприємства 

9 1 2 − 6 4 − − − 4 

Тема 12. Організація дотримання 

облікової політики підприємства 
6 1 1  4 4 − − − 4 

Екзамен  30    30 30    30 

Усього годин 120 18 18 − 84 120 4 6 − 110 
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Інформаційні ресурси 

 

Інформаційною базою вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика 

підприємства» є: 

1) законодавчі акти, нормативні документи, інструктивні, методичні 

матеріали й рекомендації міністерств, відомств та методологічної ради з питань 

організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 

2) фінансово-економічні бюлетені Державного комітету статистики 

України; 

3) матеріали науково-практичних конференцій; 

4) підручники та навчальні посібники на електронних носіях; 

5) професійні видання України: 

 «Баланс» – http://balance.ua/; 

 «Бухгалтерія» – http://www.buhgalteria.com.ua/index_a.html; 

 «Все про бухгалтерський облік» – http://www.vobu.com.ua/; 

 «Дебет-Кредит» – http://www.dtkt.com.ua/; 

 «Податки та бухгалтерський облік» – http://www.nibu.factor.ua/ukr/; 

 «Бухгалтерський облік і аудит» – 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/boia/index.html; 

 «Облік і фінанси» – http://magazine.faaf.org.ua/. 

6) Інтернет-ресурси, зокрема: 

 законодавство України – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi; 

 офіційний сайт Кабінету Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua; 

 офіційний сайт Міністерства фінансів України – 

http://www.minfin.gov.ua; 

 офіційний сайт Державної фіскальної служби України – http://sts.gov.ua/. 

 офіційний сайт Державної служби статистики України – 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – 

http://www.nbuv.gov.ua/; 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://sts.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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 Національна Парламентська бібліотека України – 

http://www.nplu.kiev.ua. 

 

http://www.nplu.kiev.ua/
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