
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.16 

2.2. Назва. Облікова політика підприємства. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5,5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Левченко З.М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.  

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на 

підприємстві. 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародних рівнях з метою 

обгрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Суть і значення облікової політики. Порядок формування облікової 

політики щодо основних засобів. Порядок формування облікової політики 

щодо нематеріальних активів та інших необоротних активів. Порядок 

формування облікової політики щодо запасів. Порядок формування 

облікової політики щодо біологічних активів. Порядок формування 

облікової політики щодо обліку доходів, витрат та фінансових результатів. 

Порядок формування облікової політики щодо власного капіталу. Порядок 

формування облікової політики щодо обліку фінансових інвестицій, 

дебіторської заборгованості та зобов’язань. Зміст, структура і порядок 

складання Положення про облікову політику підприємства.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Журавель Г.П., Кравець В.Б., Хомин П.Я. Облікова політика 

підприємства в ринкових умовах : навч. посіб. Київ: ВД «Професіонал», 



2009. 320 с. 

2. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа 

про облікову політику державного підприємства та акціонерного 

товариства: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України № 217 від 22 червня 2016 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0217730-16 (дата 

звернення:10.06.2019). 

3. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства. 

Наказ Міністерства фінансів України № 635 від 27 червня 2013 р. / 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-

13?lang (дата звернення: 10.06.2019). 

4. Облікова політика підприємства. / під. ред. Жук В.М. К.: ТОВ 

«Юр-Агро-Веста», 2009. 328 с. 

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України № 996-ІV від 16 липня 1999 р. / Верховна Рада України.: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 10.06.2019). 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; 

розв’язування задач та ситуацій; написання рефератів; виконання 

індивідуальних та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0217730-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang%20ttps://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/3971-635.html
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang%20ttps://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/3971-635.html

