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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Базові знання з економіки. 

Анотація дисципліни  Розвиток ринкових відносин в Україні, інтернаціоналізація  

економічних зв’язків, наявність підприємств різних форм 

власності  сприяють підвищенню вимог користувачів до 

якості облікової інформації щодо фінансово-господарської 

діяльності підприємства.  Ефективна та раціональна 

організація бухгалтерського обліку  розпочинається із 

Наказу про облікову політику — першого і головного 

документу, який регламентує порядок ведення 

бухгалтерського обліку, адже правильно сформована 

облікова політика суттєво впливає на забезпечення 

управління діяльністю підприємства загалом. 

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Облікові 

процеси компанії”  є формування у здобувачів вищої освіти 

комплексу базових знань з теоретичних та практичних 

основ оволодіння методикою та правових засад формування 

облікової політики підприємств. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “Облікові 

процеси компанії”   є теоретичні основи й практичні 
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особливості процесу формування облікової політики 

підприємства,  її формалізація та розкриття у фінансовій 

звітності. 

Завдання навчальної 

дисципліни 

– вивчення чинної нормативно-правової бази, що регулює 

питання облікової політики підприємства;  

– засвоєння елементів облікової політики,  

– формалізація облікової політики;  

– вивчення  основних вимог  до розкриття облікової 

політики;  

– розуміння необхідності дотримання обраної облікової 

політики; 

– розуміння наслідків впливу обраної облікової політики 

на фінансову звітність підприємства. 

Враховуючи те, що одне із основних завдань дисципліни 

полягає у тому, щоб навчити здобувачів складати 

розпорядчий документ (наказ) про облікову політику, 

структура дисципліни «Облікові процеси компанії» 

передбачає вивчення її  і методичного, і організаційного 

аспектів. 

Основна тематика 

дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Теоретичні основи та правове регулювання облікової 

політики підприємства 

Тема 1. Теоретичні основи облікової політики підприємства 

Тема 2. Організація роботи облікового апарату. 

Тема 3. Облікова політика як складова системи управління 

процесами господарської діяльності. 

Тема 4. Формалізація облікової політики на підприємстві. 

Тема 5. Особливості формування облікової політики малих 

підприємств. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Методичні аспекти формування облікової політики 

підприємства 

Тема 6. Формування облікової політики стосовно активів.     

Тема 7. Формування облікової політики стосовно 

зобов'язань, доходів, витрат і фінансових результатів. 

Тема 8. Облікова політика у фінансової звітності. 

Тема 9. Зміна облікової політики та облікові оцінки. 

Тема 10. Облікова політика підприємства в умовах 

цифровізації та комп’ютерного середовища. 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Семестрове оцінювання результатів у формі заліку 

проводиться за 100-бальною системою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• поточний усний, письмовий, тестовий контроль - 60% 

семестрової оцінки; 

• залік - 40% семестрової оцінки.                                                                        

Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Здобувач повинен здавати роботи у визначені викладачем 

терміни. Роботи, що здаються з порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 



 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Списування під час контрольних робіт та 

заліку заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використані джерела. Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, програма Kahoot). 

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись індивідуально (в онлайн формі за 

погодженням із вищим керівництвом). 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

Навчальний процес потребує використання: комп'ютера, 

комп’ютерних систем та мереж, мультимедійного 

обладнання та бібліотечних фондів. 

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Рекомендовані джерела 
1. Воронська О. О. Податки в Україні: від теорії до практики: навчальний 

курс. Київ : Акцент ПП.  2018.  464 с. 

2. Кулик В. А., Левченко З. М. Облікова політика підприємства : навч. 

посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2020. 238 с. 

3. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування. / За 

загальною редакцією: М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, 

Є. Калюги, Н. Вовчук. Київ : Алерта, 2018. 306 с. 

4. Облікова політика підприємств: навчальний посібник / Н. Л. 

Правдюк, Л. В. Коваль, О. В. Коваль.  Київ : «Центр учбової літератури»., 

2020. 647 с. 

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

Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп.  

Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2017.  362 с. 

6. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. 

Андрущенка В. Л.  Київ :  «Центр учбової літератури», 2017.  416 с. 

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 

1. Бухгалтерський сервіс «Інтерактивна бухгалтерія» 

http://www.interbuh.com.ua/ua/ 

2. Газета «Все про бухгалтерський облік» – 

http://vobu.kiev.ua  

3. Газета «Урядовий кур’єр» – http://www.ukurier.gov.ua/ 

4. Журнал «Бухгалтер 911» - 

https://buhgalter911.com/uk/about-buhgalter911/ 

5. Інформаційний бізнес портал «Бухгалтер24» - 

https://www.buh24.com.ua/ 

6. Офіційний сайт Верховної Ради України: 

http://zakon4.rada.gov.ua/. 

7. Офіційний сайт Державної податкової служби України: 

http://www.tax.gov.ua/. 

8. Офіційний сайт Держкомстату України: 

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

 


