




 

 

  

ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Облікова політика підприємства” складена для 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»,  

ступінь бакалавр. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» є  

основоположні економічні категорії облікової політики, основні принципи відображення результатів 

господарської діяльності в обліку підприємства, формування фінансової звітності та забезпечення 

користувачів достовірною інформацією про фінансово-майновий стан підприємства.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: програмою дисципліни передбачено міжпредметний зв’язок з 

дисциплінами «Бухгалтерський облік» та ін.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Облікова політика підприємства та аспекти її формування 

2. Організація технології облікового процесу та особливості облікової політики господарської 

діяльності підприємства 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

        1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» полягає в 

тому, щоб дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з даного курсу, навчити 

студентів оволодінням методикою формування облікової політики підприємства. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Облікова політика підприємства» є:  

- засвоєння вимог нормативно-правових актів щодо визначення облікової політики 

підприємства;  

- формування цілісної системи знань особливості принципів, методів і процедур 

бухгалтерського обліку, які використовують для складання й подання звітності;  

- оволодіння навиками практичного застосування елементів облікової політики 

безпосередньо на підприємстві;  

- забезпечення вміння визначати облікову політику підприємства з урахуванням 

особливості його діяльності та чинних вимог нормативно-правових актів, яким вона регулюється.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: зміст нормативних документів, що регламентують правові засади формування облікової 

політики підприємства; галузеві особливості різних підприємств та ступінь їх впливу на формування 

облікової політики; принципи і фактори, що впливають на формування облікової політики 

підприємства; основні методичні та організаційні елементи облікової політики; сутність, недоліки та 

переваги альтернативних методів оцінки та обліку окремих видів активів, зобов’язань, доходів, 

витрат і фінансових результатів; умови та способи внесення змін в облікову політику підприємства; 

вміти: вільно застосовувати набуті теоретичні знання для формування облікової політики 

підприємства; складати наказ про облікову політику підприємства; обґрунтовувати економічну 

доцільність та оптимальність обраного варіанту обліку і прогнозувати наслідки прийнятого рішення; 

оцінювати вплив облікової політики на показники фінансової звітності підприємства та комплексну 

оцінку його фінансового стану.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Облікова політика підприємства та аспекти її формування.  
Тема 1. Облікова політика як інструмент фінансової звітності. (Нормативні документи, що 

регламентують поняття і вимоги до облікової політики в Україні. Роль головного бухгалтера 

підприємства у форму ванні облікової політики підприємства. Роль керівника у формуванні облікової 



 

 

  

політики підприємства. Порядок відображання облікової політики у фінансовій звітності. Порядок 

зміни облікової політики на показники фінансової звітності попередніх звітних періодів. Визначення 

облікової політики на підприємстві. Порядок регулювання облікової політики підприємства. 

Регламентація методичних аспектів облікової політики. Поняття принципів бухгалтерського 

обліку. Процедури для складання та подання фінансової звітності. Розробка наказу з облікової 

політики та його структура.) 

Тема 2. Облікова політика як інструмент управління бухгалтерським обліком. (Мета, 

завдання та предмет облікової політики. Суб'єкти та рівні регулювання облікової політики. 

Інструменти облікової політики. Поняття та  процедури ведення обліку. Рівні визначення процедур 

ведення бухгалтерського обліку. Процедурні питання, які визначаються на загальнодержавному 

рівні. Процедурні питання, які регулюються на рівні підприємства. Нормативні документи, що 

регламентують методологічні засади облікової політики на рівні держави. Документи які 

регламентують облікову політику на рівні підприємства.) 

Тема 3. Організаційні та управлінські аспекти формування облікової політики. (Облікова 

політика, як невід’ємна частина цілісної, системи управління підприємством. Стратегічні цілі 

системи управління підприємством які реалізуються через його облікову політику. Зв'язок між 

цілями системи управління і цілями облікової політики підприємства. Цілі системи управління 

підприємством і його облікової політики залежно від строків їх досягнення. Алгоритм постановки 

цілей облікової політики підприємства в окремих сферах діяльності підприємства. Вимоги до 

облікової політики, які сформульовано в науковій літературі. Сутність принципів облікової 

політики. Підходи які доцільно використовувати для оцінки ефективності облікової політики 

підприємства.) 

Тема 4. Розроблення організаційних регламентів бухгалтерської служби підприємства. 

(Класифікація організаційних регламентів з обліку, контролю та аналізу. Вихідні положення для 

розроблення організаційних регламентів. Методика розроблення положення про службу (відділ) 

управління бухгалтерського обліку. Методика і техніка розроблення положення про підрозділ 

(сектор, групу) бухгалтерської служби підприємства. Методика розроблення посадових інструкцій. 

Особливості розроблення графіків, інструкцій та інших документів.)  

Змістовий модуль 2. Організація технології облікового процесу та особливості облікової 

політики господарської діяльності підприємства 

 

Тема 5.  Організація технології облікового процесу. (Основні поняття та стадії 

документообігу. Формування документопотоків. Організація руху матеріаль-них носіїв облікової 

інформації. Раціональна організація руху носіїв облікової інформа-ції. Оперограма 

(документограма).   Зведені графіки руху документів. Особливості організації технології облікового 

процесу на різних етапах. Індивідуальні схеми руху (оперограми) документів.) 

Тема 6. Особливості облікової політики пасивів підприємства. (Визначення пасивів 

(власності, капіталу) як об’єкта організації . Об’єкти організації пасивів . Структурний поділ 

пасивів як об’єкта організації. Організація обліку власності засновників (власного капіталу). 

Організація обліку позиченого капіталу на контрактній основі.  Організація обліку суспільного 

капіталу. Економіко-правова класифікація суспільного капіталу як об’єкта організації обліку.) 

Тема 7. Особливості облікової політики активів підприємства. (Визначення активів як 

об’єктів організації обліку . Особливості організації обліку грошових коштів та валютних операцій: 

загальні питання організації, організація обліку грошових коштів у касі, організація обліку грошових 

коштів у банку, організація обліку грошових коштів у фізичних осіб, організація обліку грошових 

коштів у юридичних осіб. Особливості організації обліку цінних паперів. Особливості організації 

обліку розрахункових операцій. Особливості організації обліку матеріальних запасів (предметів, 

продуктів праці). Організація обліку запасів діяльності у виробничій сфері. Особливості організації 

обліку засобів праці. Особливості організації обліку нематеріальних активів.) 

Тема 8. Особливості облікової політики обліку затрат, доходів та фінансових результатів 

діяльності . (Загальні питання облікової політики.  Облікова політика обліку затрат діяльності: 

загальні питання організації, організація облікового процесу затрат. Облікова політика обліку 

доходів та фінансових результатів діяльності: загальні питання облікової політики, організація 

обліку доходів, організація обліку фінансових результатів.) 



 

 

  

 
3. Рекомендована література 

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Закон України від 16 липня 1999 

року № 996 – XIV. 

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 

листопада 1999 року № 291. 

3. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291. 

4. Національні положення стандарти бухгалтерського обліку 1 – 34. 

5. Житний П.Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем : 

методологія та організація : монографія / П.Є. Житний. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2007. - 352 с. 

6. Михайлов М.Г., Гордієнко М.І., Жук В.М. Облікова політика підприємства. – Суми, 2002. – 50 

с. 

7.  Облікова політика підприємства: навчальний посібник / за ред. Гаврилюка В. М., Жука В. М., 

Михайлова М. Г]. - К. : Видавництво ТОВ „Юр-Агро-Веста", 2007. - 326 с. 

8. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / за ред.. В. С. Леня. - К. : Центр 

навчальної літератури, 2006. - 696 с. 

9. Облікова політика : навч. посіб. / В.М. Савченко, 0-46 О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін. ; за 

ред. Г.М. Давидова. — К. : Знання, 2010. — 479 с 

10. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» 

вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид. доп. І перероб. – Житомир 

: ПП «Рута», 2002 – 592 с. 

11.  Періодичні видання:  

Аудитор України,  

Бухгалтерський облік і аудит,  

Все про бухгалтерський облік,  

Економіка АПК,  

Державний фінансовий контроль,  

Фінанси АПК 

     12. Інформаційні ресурси: 

Сайти: www.rada.gov.ua, www.dtkt.com.ua; http://www.glavbukh.ua 

http://www.vobu.com.ua; http://buhgalter911.com/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік.  

 

5.  Засоби діагностики успішності навчання  

Вхідний (дистанційний), поточний та залишковий контроль знань. Завдання для практичних 

занять. Письмові контрольні питання. 
 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/
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