




  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Облікова політика підприємства»  

 Найменування 

показників  

Напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Напрям підготовки 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Вибіркова 

 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2–й 3–й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

4–й 6–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Ступінь 

бакалавр 

 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Практичні 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

54 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

27 год. 34 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 

Залік  Залік  

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,67 

для заочної форми навчання – 0,15 

 

 

 

 

 



  

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Облікова політика це комплекс методичних прийомів, способів і процедур 

організації та ведення бухгалтерського обліку, що обирається підприємством з-

поміж загальноприйнятих або розробляються самостійно, виходячи з 

особливостей його діяльності з метою забезпечення захисту прав та інтересів 

власника (власників, учасників) 

Мета 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. 

Предмет навчальної дисципліни – 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. 

 Вивчення дисципліни включає аудиторні – лекційні і практичні заняття, а 

також самостійну роботу, у тому числі індивідуальну, що забезпечить закріплення 

теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок з підготовки рішень у 

бізнесі.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

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.  

 



  

2. ПРОГРАМА 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 

матеріальних носіїв облікової інформації. Раціональна організація руху носіїв 

облікової інформації. 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.) 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



  

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 Облікова політика підприємства та аспекти її формування 

Тема 1. Облікова 
політика як інструмент 

фінансової звітності 
10 2 2 – 3 6 9 0,5 0,5 – 3 8 

Тема 2. Облікова 

політика як інструмент 

управління 

бухгалтерським обліком 

10 2 2 – 3 6 9 0,5 0,5 – 3 8 

Тема 3. Організаційні та 

управлінські аспекти 

формування облікової 

політики 

10 2 2 – 3 6 11 0,5 0,5 – 3 10 

Тема 4. Розроблення 

організаційних 
регламентів 

бухгалтерської служби 

підприємства 

10 2 2 – 3 6 11 0,5 0,5 – 3 10 

Всього за змістовим 

модулем 1 
40 8 8 – 12 24 40 2 2 – 12 36 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Організація технології облікового процесу та особливості облікової 

політики господарської діяльності підприємства 

Тема 5. Організація 

технології облікового 
процесу 

10 2 2 – 3 6 12 1 1 – 5 10 

Тема 6. Особливості 

облікової політики 

пасивів підприємства 
12 2 2 – 4 8 12 1 1 – 5 10 

Тема 7. Особливості 

облікової політики 

активів підприємства 

14 4 2 – 4 8 13 1 1 – 6 11 

Тема 8. Особливості 

облікової політики 

обліку затрат, доходів та 

фінансових результатів 

діяльності 

14 4 2 – 4 8 13 1 1 – 6 11 

Всього за змістовим 

 модулем  2 
50 12 8 – 15 30 50 4 4 – 22 42 

УСЬОГО ГОДИН 90 20 16 - 27 54 90 6 6 – 34 78 

                                                  



  

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Усне та тестове опитування і розв’язання 

завдань за темою: «Облікова політика як 

інструмент фінансової звітності» 

2 0,5 

2 Усне та тестове опитування і розв’язання 

завдань за темою: «Облікова політика як 

інструмент управління бухгалтерським 

обліком» 

2 0,5 

3 Усне та тестове опитування і розв’язання 

завдань за темою: «Організаційні та 

управлінські аспекти формування облікової 

політики» 

2 0,5 

4 Усне та тестове опитування і розв’язання 

завдань за темою: «Розроблення організаційних 

регламентів бухгалтерської служби 

підприємства» 

2 0,5 

5 Усне та тестове опитування і розв’язання 

завдань за темою: «Організація технології 

облікового процесу» 

2 1 

6 Усне та тестове опитування і розв’язання 

завдань за темою: «Особливості облікової 

політики пасивів підприємства» 

2 1 

7 Усне та тестове опитування і розв’язання 

завдань за темою: «Особливості облікової 

політики активів підприємства» 

2 1 

8 Усне та тестове опитування і розв’язання 

завдань за темою: «Особливості облікової 

політики обліку затрат, доходів та фінансових 

результатів діяльності» 

2 1 

ВСЬОГО 16 6 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна  робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний  від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 



  

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з кремами видами самостійної роботи студента в 

годинах. 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  10 10 

2 Підготовка до практичних занять 15 24 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
2 10 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 

 

27 

 

34 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 54 78 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання для індивідуальної роботи передбачає виконання індивідуального 

додаткового завдання за темами № 3-8. 

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

                                                                 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, тести для  

підсумкового контролю знань студентів денної та заочної форми навчання з 

окремих тем дисципліни.                                    

 
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань на практичних заняттях, а також підсумкового тестування з окремих тем 

дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– завдання для самостійної роботи студентів; 

– контрольні тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом заліку з 

дисципліни на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі 

семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестового опитування. 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни здійснюється за 



  

допомогою тестового опитування на сайті дистанційної освіти 

(moodle.vc51.onaft). 

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Якщо вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком або 

екзаменом, то позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 

100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці 10.  
 

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4-й семестр (6-й) 

Змістовий модуль 1 –  Облікова політика підприємства та  

аспекти її формування 

Робота на лекціях 1/2 2/4 4 4 8 1 2 4 



  

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Виконання практичних/ 

семінарських заняттях 
 

3/ 5 

 

5/10 

 

4 

 

12 

 

20 

 

1 

 

5 

 

10 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

- 

/2 

- 

/5 
– – – 2 4 10 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять 
1/2 2/4 4 4 8 1 2 4 

*Виконання індивідуальних 

завдань 
15 

/20 

19/ 

32 
1 15 19 1 20 32 

Проміжна сума  – – – 35 55 – 35 60 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15 

/20 

30 

/30 
1 15 30 1 20 30 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 

10/

5 

15/ 

10 
 10 15  5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

 

Змістовий модуль 2 –  Організація технології облікового процесу 

та особливості облікової політики господарської діяльності 

підприємства 
Робота на лекціях 1/2 2/4 6 6 12 2 4 8 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 
 

3/ 5 

 

5/10 

 

4 

 

12 

 

20 

 

2 

 

10 

 

20 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

- 

/2 

- 

/5 
– – – 2 4 10 

Підготовка до практичних 

занять  
1/2 2/4 4 4 8 2 4 8 

*Виконання індивідуальних 

завдань 
23 

/18 

30/ 

32 
1 23 30 1 18 32 

Проміжна сума  – – – 45 70 – 40 70 

Модульний контроль  у 

поточному семестрі 
15 

/20 

30 

/30 
1 15 30 1 20 30 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
- - - - - - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 

 

 

 

 

Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 



  

Підсумки складання заліку: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Облікова 

політика підприємства» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укл Л.Б. Скляр – Одеса: 

ОНАХТ, 2017.  

2. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Облікова політика 

підприємства» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» денної форми навчання / Укл. Л.Б. Скляр – Одеса: ОНАХТ, 2017.  

3. Конспект лекцій з курсу «Облікова політика підприємства» для 

студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної 

та заочної форм навчання/ Укладач В.В. Немченко, Л.Б. Скляр. – Одеса, ОНАХТ, 

2018.  

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова   

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. Давидов Г.М., Савченко В.М., Пальчук О.В. Облікова політика: навч. посіб./ 

В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін.; за ред.. Г.М. Давидова. 

Київ : Знання, 2010. – 479 с.  

6. 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. 

7. Журавель Г.П., Клевець В.Б., Хомин П.Я. Облікова політика підприємства в 



  

ринкових умовах [Текст] : навч. посіб. / за ред. П.Я. Хомина. Київ : 

Професіонал, 2009. – 320 с. – МОН. – 978-966-370-118-9.  

8. Михайлов М.Г., Гордієнко М.І., Жук В.М. Облікова політика підприємства. 

– Суми, 2002. – 50 с. 

9.  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. 

10. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / за ред.. В. С. 

Леня. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 696 с. 

11. 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 

12. 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. 

 

Допоміжна 

 

1. Періодичні видання: Аудитор України, Бухгалтерський облік і аудит, Все про 

бухгалтерський облік, Економіка АПК, Державний фінансовий контроль, 

Фінанси АПК 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

www.rada.gov.ua.  

www.dtkt.com.ua. 

www.liga.com.ua. 

   www.glavbukh.ua 

   www.vobu.com.ua 

   www .buhgalter911.com. ua 
 

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

