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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Облікова політика підприємства» є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 

071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу». 

Анотація навчальної дисципліни. Необхідність розроблення облікової політики 

зумовлена державною програмою реформування бухгалтерського обліку в Україні. 

Законодавством встановлено, що розроблення облікової політики є обов’язковим для всіх 

підприємств, здійснюється кожним підприємством самостійно шляхом дотримання головних 

принципів ведення бухгалтерського обліку, інформаційного забезпечення складання фінансової 

звітності, підпорядкованості й узгодженості з Положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку.  

Навчальна дисципліна «Облікова політика підприємства» (Accounting policy of the 

enterprise) вивчає з урахуванням законодавчих і нормативно-правових актів альтернативні 

варіанти відображення в обліку засобів підприємства, джерела їх утворення та господарських 

процесів, що відбуваються в господарській діяльності підприємств. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Облікова політика підприємства» 

має тісний зв'язок з навчальними дисциплінами як циклу гуманітарної підготовки («Філософія», 

«Психологія і педагогіка»), так і циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

(«Основи економічної науки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Інформатика», а також 

циклу професійної підготовки («Правове регулювання господарської діяльності», «Економіка 

підприємства», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік-1», «Фінансовий 

облік-2», «Управлінський облік»). 

Мета викладання навчальної дисципліни «Облікова політики підприємства»  

сформувати у студентів цілісну систему знань про сучасні підходи щодо організації і методики 

бухгалтерського обліку та нормативно-правового його регулювання, а також засвоєння 

принципів, методів і процедур, що використовуються підприємствами для ведення 

бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності при здійсненні контролю, 

аналізу та управління підприємством. 

Завдання навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» – сформувати у 

студенів компетентностей щодо здатності розуміти підходи про розробку, формування, 

оформлення та затвердження облікової політики підприємств з урахуванням вимог нормативно-

правового регламентування, організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств, 

а також наслідків впливу обраної облікової політики на ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності підприємства. 

Поставлені завдання навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» 

досягаються: 

 наданням студентам теоретичних знань і розуміння основних положень щодо відображення 

інформації про засоби підприємства, джерела їх утворення та господарські процеси, що 

відбуваються в господарській діяльності підприємств як основи для набуття ними 

професійних умінь і навичок; 

 виконанням студентами комплексу практичних завдань, що забезпечує набуття студентами 

цілісної системи знань і умінь виконувати типові завдання фахівців з розроблення облікової 

політики підприємства; 

 розробленням методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи з вивчення 

навчальної дисципліни, виконання експрес-контрольних робіт, виконання контрольних 

модульних робіт, виконання вибіркових завдань та написання частини консультаційного 

проекту щодо облікової політики, що слугує засобом формування у студентів здібностей до 

виконання функціональних обов’язків фахівців з розроблення облікової політики, 

проведення науково-практичних досліджень та презентації їх результатів 

Предметом навчальної дисципліни «Облікова політики підприємства» є засоби 

підприємства, джерела їх утворення та господарські процеси, що відбуваються в господарській 

діяльності підприємств. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» студент 

повинен набути такі результати навчання: 

1. Знання: 
 концептуальних знань, набутих у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи 

певні знання сучасних досягнень щодо принципів, методів і процедур, які використовуються 
підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової 
звітності; 

 критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та 
професійній діяльності для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання 
фінансової звітності 

2. Уміння: 
 розв'язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчанні, що передбачає збирання та інтерпретацію 
інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних 
підходів щодо розробки та оформлення наказу про облікову політику підприємств з 
урахуванням вимог нормативно-правового регламентування, організаційно-технологічних 
особливостей діяльності підприємств, а також наслідків впливу обраної облікової політики 
на ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємства. 

3. Комунікація: 
 донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в 

галузі професійної діяльності щодо альтернативних варіантів відображення в обліку засобів 
підприємства, джерела їх утворення та господарських процесів, що відбуваються в 
господарській діяльності підприємств з метою задоволення управлінських потреб; 

 здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію 
4. Автономність та відповідальність: 
 правління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах щодо наслідків впливу обраної облікової політики на ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємства 

 відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб при роботі 
автономно та\або в команді при розробки облікової політики підприємства. 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Облікова політика як елемент нормативного регулювання бухгалтерського 

обліку і звітності 

Облік і контроль у системі господарського механізму країни. 

Державне регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні, його зміст, роль та 

мета. Законодавче регулювання бухгалтерського обліку і звітності. Нормативно-правове 

регулювання бухгалтерського обліку і звітності для суб’єктів господарювання, установ банку та 

бюджетних установ. 

Кабінет Міністрів України, його роль і функції в регулюванні бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності. 

Міністерство фінансів України, його роль і функції в регулюванні бухгалтерського обліку 

і фінансової звітності. Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів 

України та її функції. 

Функції центральних органів управління щодо регулювання обліку і звітності в Україні: 

Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку в Україні, Національного банку України, 

Державного комітету зі статистики в Україні, Державної податкової адміністрації України, Фонду 

державного майна України, Антимонопольного комітету України та ін. 

Функції галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо 

рекомендаційного регулювання бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах галузі. 

Організація і регулювання бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві. 

Причини виникнення облікової політики. Об’єктивна необхідність і доцільність 

розроблення індивідуальної облікової політики для підприємства.  
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Зміст і призначення облікової політики підприємства. Вимоги до облікової політики. 

Облікова політика підприємства в системі фінансової звітності. 

Складові облікової політики підприємства: преамбула, організація роботи бухгалтерської 

служби підприємства, методичні засади облікової політики, організаційно-технічні засади 

облікової політики. 

Облікова політика як елемент єдиної системи державного регулювання бухгалтерського 

обліку і звітності та її розвиток. 

Основні поняття: облік, контроль, господарський механізм, центральні органи 

управління, центральні органи виконавчої влади, облікова політика. 

Тема 2. Порядок розроблення, оформлення та затвердження облікової політики 

підприємства 

Законодавче і нормативно-правове регулювання господарської діяльності, бухгалтерського 

обліку і звітності в Україні як передумови, що впливають на вибір облікової політики на 

підприємстві. 

Чинники, що визначають облікову політику на підприємстві та її обґрунтування: 

організаційно-правовий статус підприємства; організаційна структура управління та наявність 

структурних підрозділів; рівень свободи дій (можливість самостійного прийняття рішень, 

наявність дочірніх підприємств тощо); форма власності; галузеві особливості, які визначають 

вид економічної діяльності й зумовлюють її організаційно-технологічні умови; обсяг діяльності 

(обсяг виробництва і реалізації продукції, товарів, послуг); чисельність персоналу; умови 

постачання матеріально-технічних ресурсів та збуту продукції, товарів; система оподаткування 

діяльності підприємства; система бухгалтерського обліку і фінансової звітності; форма 

організації і ведення бухгалтерського обліку; рівень кваліфікації адміністративного персоналу 

та бухгалтерської служби; система матеріальної зацікавленості та матеріальної 

відповідальності; стан законодавства та перспективи його зміни тощо. 

Мета (стратегія) фінансово-господарської діяльності підприємства на найближчу і 

подальшу перспективу і строк функціонування підприємства як головні чинники визначення й 

обґрунтування облікової політики на підприємстві. 

Обов’язки і відповідальність головного бухгалтера чи особи, на яку покладено ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві, щодо розроблення обґрунтованої облікової політики 

підприємства. Делегування власником чи уповноваженим ним органом повноважень з 

розроблення облікової політики підприємства іншій посадовій особі підприємства. 

Етапи розроблення і затвердження облікової політики підприємства. Послідовність 

розроблення, оформлення та затвердження облікової політики підприємства залежно від її 

структури. 

Розроблення регламентування організації роботи бухгалтерської служби підприємства. 

Формування облікової політики в частині методичних принципів як вибір конкретних 

способів, методів обліку окремих об’єктів із певної сукупності, передбаченої законодавчими 

актами та нормативно-правовими документами. 

Формування організаційно-технічних засад облікової політики підприємства. 

Порядок документального оформлення облікової політики підприємства (наказ; 

розпорядження).  

Порядок розгляду й затвердження облікової політики залежно від організаційно-правової 

форми господарювання (виду підприємства). 

Використання облікової політики в організації бухгалтерського обліку і звітності на 

підприємстві. 

Основні поняття: мета фінансово-господарської діяльності підприємства, строк 

функціонування підприємства, чинники облікової політики, документальне оформлення 

облікової політики, затвердження облікової політики. 

Тема 3. Регламентування організації роботи бухгалтерської служби підприємства 
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Організація бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві. Відповідальність 

власника чи уповноваженого органу за організацію бухгалтерського обліку і звітності на 

підприємстві. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Права, обов’язки та відповідальність головного бухгалтера підприємства. Розроблення і 

затвердження посадових інструкцій працівників бухгалтерської служби. 

Централізація, децентралізація і неповна централізація бухгалтерського обліку і 

звітності. Передумови і чинники вирізнення окремих структурних підрозділів на самостійний 

баланс (повний і неповний). 

Організація звітності на підприємстві. Фінансова звітність суб’єктів господарювання, 

суб’єктів малого підприємництва, установ банків, бюджетних установ. Система податкової 

звітності та забезпечення інформацією для її складання і своєчасного подання. Організація 

статистичної звітності. Забезпечення органів управління обліковою інформацією із 

дотриманням прозорості звітності й одночасним збереженням комерційної таємниці. 

Перелік посадових осіб, які мають право підписувати фінансову, податкову та 

статистичну звітність. 

Основні поняття: організація обліку на підприємстві; централізація, децентралізація, 

неповна централізація бухгалтерського обліку і звітності; організація звітності., комерційна 

таємниця. 

Тема 4. Організаційно-технологічні аспекти облікової політики підприємства 

Організація обліку як складова облікової політики підприємства. Розширення прав і 

можливостей підприємства в побудові обліку, в підвищенні відповідальності та зниженні 

ризику за прийняті рішення й кінцеві результати роботи. 

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку як передумови технологічного 

забезпечення облікового процесу. 

Перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських 

операцій (право підпису на документах). 

Матеріальна відповідальність працівників. Перелік посад, із працівниками яких укладають 

договори про повну матеріальну відповідальність. Перелік посад, працівникам яких видають 

готівкові кошти на господарські потреби. 

Документація і документообіг на підприємстві та їх роль у ритмічності формування 

облікової інформації, підвищення контрольних функцій обліку, своєчасному складанні й 

поданні звітності. Графік документообігу, порядок його розроблення і затвердження. Типові та 

спеціалізовані форми документів. Форми первинних документів, що розроблені підприємством 

самостійно. 

Перелік бланків суворого обліку та посадових осіб, які їх використовують у своїй роботі. 

Перелік посадових осіб, які наділяються правом підпису довіреностей на отримання ТМЦ та 

укладання угод (контрактів, договорів). 

Організація архіву на підприємстві. Поточний і постійний архів. Умови й строки 

зберігання документів та облікових регістрів на підприємстві. Недопущення несанкціонованого 

доступу до облікової інформації. 

Строки видачі заробітної плати, граничні норми добових на службові відрядження, 

гранична величина розрахунків з підприємствами готівкою, строки складання звітів про 

витрачання коштів. 

Інвентаризація в системі обліку і контролю за забезпеченням достовірності даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація інвентаризаційного процесу. 

Постійні інвентаризаційні комісії. Випадки обов’язкового проведення інвентаризації. 

Визначення власником (керівником) підприємства об’єктів і періодичності проведення 

інвентаризації. 

Типовий план рахунків бухгалтерського обліку та його конкретизація стосовно вимог і 

потреб конкретного підприємства, облікової номенклатури та рівнів деталізації облікових 

даних. Розроблення робочого плану рахунків бухгалтерського обліку та його використання для 
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забезпечення обліку, контролю і звітності на підприємстві. Використання рахунків класу 8 

та/або класу 9. 

Система і форми контролю господарських операцій. 

Організація аудиторських перевірок фінансової звітності підприємства аудиторськими 

фірмами. 

Основні поняття: форми ведення бухгалтерського обліку, матеріальна 

відповідальність, документообіг, організація архіву, інвентаризація, робочий план рахунків. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 5. Методичні засади облікової політики підприємства щодо активів, власного 

капіталу, зобов’язань 

Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності щодо активів, власного 

капіталу і зобов’язань в обліковій політиці. 

Зміст і сутність суттєвості в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності щодо активів, 

власного капіталу і зобов’язань. Порядок розроблення і прийняття порогу суттєвості щодо 

активів, власного капіталу і зобов’язань. 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові документи як методична база 

облікової політики підприємства. Обов’язкова вимога щодо узгодженості облікової політики 

підприємства із законодавчими актами та нормативно-правовими документами, що регулюють 

ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. 

Поріг суттєвості в бухгалтерському обліку, фінансовій, податковій та статистичній 

звітності. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні 

засоби й інші необоротні матеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій 

звітності (облікова одиниця бухгалтерського обліку основних засобів; мінімальна вартість 

об’єкта основних засобів; вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних 

необоротних матеріальних активів; умови збільшення первісної вартості об’єктів основних 

засобів за рахунок витрат на їх капітальний ремонт; порядок встановлення зміни строку 

корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів; встановлення груп 

(класифікація) основних засобів для нарахування амортизації і їх переоцінки; порядок 

визначення ліквідаційної вартості основних засобів; застосування методів нарахування 

амортизації основних засобів (у т. ч. бібліотечних фондів і малоцінних необоротних 

матеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів); порядок і умови переоцінки 

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних 

матеріальних активів і бібліотечних фондів); порядок використання суми дооцінки основних 

засобів та обмеження розподілу додаткового капіталу в результаті дооцінки основних засобів між 

власниками (учасниками); періодичність (період) зарахування сум дооцінки основних засобів до 

нерозподіленого прибутку; порядок застосування методики визначення суми втрат від зменшення 

та вигод від відновлення корисності основних засобів; порядок відображення результатів 

переоцінки та зменшення корисності основних засобів у регістрах аналітичного обліку основних 

засобів; порядок списання (ліквідації) основних засобів (особливо недоамортизованих). 

Формування облікової політики щодо нематеріальних активів (порядок встановлення і 

зміни строку корисного використання нематеріальних активів; встановлення груп 

(класифікація) нематеріальних активів для нарахування амортизації і їх переоцінки; порядок 

визначення ліквідаційної вартості нематеріальних активів; умови збільшення первісної вартості 

об’єктів нематеріальних активів; застосування методів нарахування амортизації нематеріальних 

активів; порядок і умови переоцінки нематеріальних активів; періодичність (період) 

зарахування сум дооцінки нематеріальних активів до нерозподіленого прибутку; порядок 

встановлення зміни строку корисного використання об’єктів нематеріальних активів; порядок 

застосування методики визначення суми втрат від зменшення корисності нематеріальних 

активів (особливо нематеріальних активів із невизначеним строком корисного використання і 

не використовуваних нематеріальних активів); порядок визначення вигід від відновлення 

корисності нематеріальних активів; порядок відображення результатів переоцінки та 
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зменшення корисності нематеріальних активів у регістрах аналітичного обліку нематеріальних 

активів; порядок списання (ліквідації) нематеріальних активів (особливо недоамортизованих). 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про гудвіл та 

розкриття інформації про нього у фінансовій звітності (методика визначення суми очікуваного 

відшкодування гудвілу). 

Формування облікової політики щодо матеріальних запасів (визначення об’єктів обліку 

матеріальних запасів (одиниці обліку); методи обліку матеріальних запасів (кількісно-сумовий, 

сальдовий, безкнижковий тощо); методи оцінки вибуття матеріальних запасів; методика обліку 

й оцінки інших витрат, що входять до первісної вартості запасів; періодичність визначення 

середньозваженої собівартості одиниці запасів; номенклатура малоцінних і швидкозношуваних 

предметів; порядок встановлення строку корисного використання (експлуатації) малоцінних та 

швидкозношуваних предметів; організація оперативного кількісного обліку МШП за місцем 

експлуатації й відповідальними особами протягом строку фактичного використання їх; методика 

оцінки готової продукції на середніх і великих підприємствах та на суб’єктах малого 

підприємництва; порядок оцінки товарів на складах і на підприємствах роздрібної торгівлі; 

порядок встановлення торговельної націнки на товари в роздрібній торгівлі; порядок обліку 

(ідентифіковано чи загалом) формування і розподілу транспортно-заготівельних витрат; методика 

оцінки запасів на дату балансу; порядок встановлення норм запасу матеріальних цінностей). 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську 

заборгованість і розкриття інформації про неї у фінансовій звітності (методика визначення 

величини резерву сумнівних боргів; порядок обліку резерву сумнівних боргів для різних видів 

поточної дебіторської заборгованості; методика визнання безнадійної дебіторської 

заборгованості); порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості; класифікаційні 

групи поточної дебіторської заборгованості; порядок обліку векселів). 

Формування облікової політики щодо оренди (методика визначення величини резерву 

сумнівних боргів щодо дебіторської заборгованості за готову продукцію, передану у фінансову 

оренду орендодавцями-виробниками; порядок обліку резерву сумнівних боргів щодо такої 

дебіторської заборгованості; порядок визначення орендодавцем суми фінансового доходу в 

складі орендних платежів та її розподілу між відповідними звітними періодами; порядок 

визначення орендарем суми фінансових витрат у складі орендних платежів та її розподілу між 

відповідними звітними періодами). 

Формування облікової політики щодо зобов’язань (перелік створюваних видів 

забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове призначення їх та очікуваний строк 

використання; порядок і методика створення окремих видів забезпечення майбутніх витрат і 

платежів). 

Формування облікової політики щодо фінансових інвестицій (методи оцінки фінансових 

інвестицій (крім інвестицій, які утримуються підприємством до їх погашення чи обліковуються 

за методом участі в капіталі) на дату балансу; порядок (механізм) встановлення рівня суттєвого 

впливу). 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові 

інструменти й розкриття інформації про них у фінансовій звітності (методи визнання й оцінки 

кожного виду фінансових активів, фінансових зобов’язань, інструментів власного капіталу та 

похідних фінансових інструментів; дата визначення придбаних у результаті систематичних 

операцій фінансових активів; методика відображення фінансових результатів від перепродажу 

інструментів власного капіталу; база розподілу витрат за операціями з інструментами власного 

капіталу; методика обліку виплат працівниками підприємства інструментами власного капіталу; 

порядок і умови укладання контрактів, договорів, угод). 

Методичні засади формування облікової політики щодо розкриття інформації про 

біологічні активи (визначення об’єктів обліку довгострокових і поточних біологічних активів; 

методи оцінки довгострокових, поточних і додаткових біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції; методи нарахування амортизації довгострокових біологічних 

активів, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо; перелік та 
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склад статей калькулювання витрат, пов’язаних із біологічними перетвореннями біологічних 

активів; база розподілу загальновиробничих витрат на кожен об’єкт витрат рослинництва й 

тваринництва). 

Формування облікової політики щодо розкриття інформації щодо пов’язаних сторін 

(перелік пов’язаних сторін; методи оцінки активів чи зобов’язань в операціях пов’язаних 

сторін). 

Методичні засади формування облікової політики про інвестиційну нерухомість 

(критерії розмежування інвестиційної нерухомості й операційної нерухомості; класифікація 

інвестиційної нерухомості за групами; методи оцінки інвестиційної нерухомості на дату 

балансу; строк корисного використання інвестиційної нерухомості, яку оцінено за первісною 

вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням витрат від зменшення 

корисності та вигод від її відновлення; методи амортизації інвестиційної нерухомості, яку 

оцінено за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованою амортизації з урахуванням 

витрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення; методи визначення справедливої 

вартості інвестиційної нерухомості за відсутності активного ринку). 

Основні поняття: облікова політика, поріг суттєвості, активи, основні засоби, інші 

необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, дебіторська заборгованість, оренда, 

фінансові інвестиції, фінансові інструменти, пов’язані сторони, біологічні активи, 

інвестиційна нерухомість, власний капітал, зобов’язання, альтернативні варіанти. 

Тема 6. Формування облікової політики про доходи і витрати підприємства та 

звітності за сегментами 

Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності щодо доходів, витрат та 

звітності за сегментами в обліковій політиці. 

Зміст і сутність суттєвості в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності щодо доходів, 

витрат, звітності за сегментами. Порядок розроблення і прийняття порогу суттєвості щодо 

доходів, витрат, звітності за сегментами. 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи та 

розкриття інформації про них у фінансовій звітності (методика визнання доходу від виконання і 

надання робіт і послуг залежно від ступеня завершеності операцій із надання робіт і послуг; 

способи визначення завершеності операцій із надання робіт і послуг; перелік видів доходів 

майбутніх періодів; організація обліку і методика розподілу доходів майбутніх періодів). 

Формування облікової політики щодо витрат (методика обліку витрат за звичайною чи 

спрощеною системами бухгалтерського обліку; застосування рахунків класу 8 та/або класу 9 

Плану рахунків бухгалтерського обліку; встановлення переліку підрозділів основного, 

допоміжного та обслуговуючого виробництв та об’єктів соціально-культурного призначення; 

визначення тривалості операційного циклу відповідних виробництв; розроблення переліку і 

складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт, послуг; застосування 

методів обліку витрат виробництва; застосування методів визначення собівартості продукції, 

робіт, послуг; методика обліку втрат від браку; методика обліку витрат на гарантійний ремонт і 

на гарантійне обслуговування; методика обліку незавершеного виробництва та його оцінка; 

методика обліку напівфабрикатів; склад і методика обліку наднормативних витрат 

виробництва; перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат; порядок 

встановлення нормальної потужності структурних підрозділів; методика обліку і розподілу 

загальновиробничих витрат; встановлення бази розподілу загальновиробничих витрат; види 

витрат майбутніх періодів; організація обліку і методика розподілу витрат майбутніх періодів; 

методичні засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках). 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про будівельні 

контракти та розкриття інформації про них у фінансовій звітності (перелік і склад статей 

калькулювання виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт; застосування методів обліку 

витрат підрядної діяльності; застосування методів визначення собівартості будівельно-монтажних 

робіт; методика обліку втрат від браку; склад і методика обліку наднормативних витрат підрядної 

діяльності; методика обліку витрат на утримання будівельних машин і механізмів; методика обліку 
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втрат від утримання незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які 

не використовуються при виконанні будівельних контрактів; методика обліку витрат на 

будівництво і утримання тимчасових (нетитульних) споруд і пристосувань; перелік і склад змінних 

і постійних загальновиробничих витрат; методика обліку і розподілу загальновиробничих витрат; 

методика обліку адміністративних витрат і віднесення їх до витрат за будівельними контрактами; 

встановлення бази розподілу загальновиробничих витрат; методика обліку витрат на укладання 

будівельних контрактів; методика визнання доходів і витрат за будівельними контрактами; 

методика визначення ступеня завершеності робіт за будівельними контрактами). 

Формування облікової політики щодо розкриття інформації про фінансові витрати 

(перелік кваліфікаційних активів; період часу, який для цілей визнання активу як 

кваліфікаційного є суттєвим; організація і методика обліку фінансових витрат). 

Методичні засади формування облікової політики щодо впливу змін валютних курсів 

(порядок перерахунку доходів, витрат та руху грошових коштів). 

Формування облікової політики щодо впливу інфляції (порядок коригування доходів та 

витрат, які визнавалися протягом звітного року (чи проміжних періодів) майже рівномірно). 

Формування в бухгалтерському обліку інформації щодо податку на прибуток (системи 

оподаткування діяльності підприємств податком на прибуток за звичайною системою, 

фіксований податок сільськогосподарських підприємств, спрощена система оподаткування 

діяльності суб’єктів малого підприємництва; склад тимчасових податкових різниць, що 

підлягають вирахуванню; склад тимчасових податкових різниць, що підлягають 

оподаткуванню; методика відображення в обліку й звітності відстрочених податкових активів; 

методика відображення в обліку й звітності відстрочених податкових зобов’язань; 

періодичність відображення в обліку й звітності відстрочених податкових активів і 

відстрочених податкових зобов’язань). 

Методичні засади формування облікової політики щодо розкриття інформації про 

використання прибутку (порядок використання прибутку на формування резервного капіталу та 

інших резервів, на виплату дивідендів, на створення і поповнення фондів спеціального 

призначення, на поповнення статутного (пайового) капіталу тощо). 

Формування облікової політики щодо консолідованої фінансової звітності (порядок 

узгодження облікової політики групи підприємств для цілей складання консолідованої фінансової 

звітності). 

Формування облікової політики щодо розкриття інформації у звітності за сегментами 

(порядок застосування географічного і господарського сегментів, пріоритетні види сегментів, 

засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках). 

Основні поняття: облікова політика, поріг суттєвості, доходи, витрати, витати і 

доходи за будівельними контрактами, фінансові витрати, вплив змін валютних курсів, вплив 

інфляції, податок на прибуток, використання прибутку, розкриття інформації у звітності за 

сегментами, консолідована фінансова звітність, альтернативні варіанти. 

Тема 7. Облікова політика підприємства щодо внутрішньогосподарського 

(управлінського) і податкового обліку 

Порядок встановлення порогу суттєвості у внутрішньогосподарському (управлінському) 

обліку і внутрішньогосподарській звітності. 

Методичні засади формування інформації у внутрішньогосподарському 

(управлінському) обліку (організація і методика ведення внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку на підприємстві, методика калькулювання собівартості продукції, 

робіт, послуг у внутрішньогосподарському обліку; засади ціноутворення у 

внутрішньогосподарських розрахунках, розробка системи внутрішньогосподарської звітності). 

Порядок встановлення порогу суттєвості у податковому обліку і податковій звітності. 

Методичні засади формування в податковому обліку інформації про доходи, витрати, 

основні засоби та їх амортизацію, нематеріальні активи та їх амортизацію, довгострокові 

біологічні активи та їх амортизації. 

Основні поняття: облікова політика, суттєвість, внутрішньогосподарський облік, 
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доходи, основні засоби, амортизація, нематеріальні активи, довгострокові біологічні активи, 

податковий облік, альтернативні варіанти. 

Тема 8. Зміна облікової політики підприємства 

Постійність (стабільність) порядку і методики ведення бухгалтерського обліку і складання 

фінансової звітності як послідовність обраної облікової політики. Переваги незмінності облікової 

політики. 

Удосконалення організації й технології виробництва, функціонування господарського 

механізму та законодавчого і нормативно-правового регулювання цих процесів як передумови 

зміни облікової політики підприємства. Чинники зміни облікової політики. Сутність зміни 

облікової політики та її наслідки. Періодичність внесення змін до облікової політики 

підприємства. 

Порядок документального оформлення зміни облікової політики підприємства, її 

розгляду та затвердження. 

Облікова політика підприємства й облікові оцінки, їх взаємозв’язок і відмінності. 

Організація контролю за дотриманням підприємствами законодавства про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність, що здійснюється органами державної статистики, 

Державної контрольно-ревізійної служби України, Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, іншими органами державного управління та власником. Особливості 

контролю податкового обліку і податкової звітності органами державної податкової служби. 

Оцінка облікової політики підприємств при здійсненні контролю за дотриманням 

законодавства про бухгалтерський облік і фінансову звітність та податкового законодавства. 

Основні поняття: облікова політика, послідовність, перегляд облікової політики, зміна 

облікової політики. 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

2.1. Карта навчальної роботи студента 

Карта навчальної роботи студента з навчальної дисципліни «Облікова політика 

підприємства» (вибіркова) наведена в табл. 1. 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю 

(залік). Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Всі об’єкти поточного контролю знань студентів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати 

обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні 

завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб 

набрати необхідну кількість балів поточного контролю. 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 

а) якість виконання завдань та відповіді (виступи) на практичних заняттях: 

 усне опитування; 

 експрес-контроль; 

 перевірка правильності виконання практичного завдання; 

 захист практичного завдання. 

Якість виконання завдань та відповіді на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 

до 60 балів (табл. 1). 

б) виконання контрольної (модульної) роботи. З метою перевірки засвоєння студентами 

матеріалу дисципліни «Облікова політика підприємства», а також для надання студентам 

можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки 

зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено 

обов’язкове виконання двох контрольних (модульних) робіт. Контрольна (модульна) робота №1 

проводиться на 7 практичному занятті протягом двох академічних годин. Контрольна 

(модульна) робота №2 проводиться на передостанньому семінарському занятті протягом двох 
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академічних годин. Кожна контрольна (модульна) робота містить п’ять завдань та оцінюється в 

межах 10 балів.  

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Номер 

заняття 
Тема заняття 

Види навчальних занять (семінарське, 

практичне, лабораторне), форми їх 

проведення 

Максимальна 

кількість балів 

Відповіді (виступ) на аудиторних заняттях 

ЗМІСТОВНИЙМОДУЛЬ№1 

1 Облікова політика як елемент системи нормативно-

правового регулювання бухгалтерського обліку і 

звітності 

Практичне заняття №1 (міні кейс +робота 

в малих групах) 

 

 усне опитування 2,0 

 перевірка правильності виконання 

практичного завдання за темою 1 
3,0 

 захист практичного завдання за 

темою 1 
3,0 

2 Порядок розроблення, оформлення та затвердження 

облікової політики підприємства 

Практичне заняття №2 (міні кейс +робота 

в малих групах) 

 

 експрес-контроль 2,0 

 перевірка правильності виконання 

практичного завдання за темою 2 
3,0 

 захист практичного завдання за 

темою 2 
3,0 

3 Регламентування організації роботи бухгалтерської 

служби підприємства 

Практичне заняття №3 (міні кейс +робота 

в малих групах) 

 

 усне опитування. 2,0 

 перевірка правильності виконання 

практичного завдання за темою 3 
3,0 

 захист практичного завдання за 

темою 3 
3,0 

4,5,6 
Організаційно-технологічні аспекти облікової політики 

підприємства 

Практичне заняття №4,5,6 (міні кейс 

+робота в малих групах) 

 

 експрес-контроль 2,0 

 перевірка правильності виконання 

практичного завдання за темою 4 
3,0 

 захист практичного завдання за 

темою 4 
3,0 

7 Контрольна (модульна) робота №1 Проведення модульного контролю №1 - 

ЗМІСТОВНИЙМОДУЛЬ№2 

8,9,10 Методичні засади облікової політики підприємства 

щодо активів, власного капіталу,  зобов’язань  

Практичне заняття №7,8,9,10 (міні кейс 

+робота в малих групах) 

 

 усне опитування 2,0 

 експрес-контроль 2,0 

 перевірка правильності виконання 

практичного завдання за темою 5 
3,0 

 захист практичного завдання за 

темою 5 
3,0 

11,12,13 
Формування облікової політики про доходи і витрати 

підприємства та звітності за сегментами 

Практичне заняття №11,12,13 (міні кейс 

+робота в малих групах) 

 

 усне опитування 2,0 

 експрес-контроль 2,0 

 перевірка правильності виконання 

практичного завдання за темою 6 
3,0 

 захист практичного завдання за 

темою 6 
3,0 

14 

Облікова політика підприємства щодо 

внутрішньогосподарського (управлінського) і 

податкового обліку  

Практичне заняття №14 (міні кейс 

+робота в малих групах) 

 

 перевірка правильності виконання 3,0 

з навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» (вибіркова) 

для студентів освітньої програми «Облік, аудит і оподаткування агробізнесу» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

галузі знань 07 «Управління і адміністрування» 

Денна форма навчання 

студент  курсу  групи  

     П.І.Б. 
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практичного завдання за темою 7 

 захист практичного завдання за 

темою 7 
3,0 

Продовження КНРС з навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» 

15 Контрольна (модульна) робота №2 
Практичне заняття №15 

Написання контрольної модульної роботи 
* 

16 Зміна облікової політики підприємства 

Практичне заняття №16 (міні кейс 

+робота в малих групах) 

 

 усне опитування 2,0 

 перевірка правильності виконання 

практичного завдання за темою 8 
- 

 захист практичного завдання за 

темою 8 
- 

Усього балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  60 
Результати виконання контрольних (модульних) робіт 

Контрольна 
(модульна) 

робота №1 

(заняття 
№7) 

Виконання контрольної (модульної) роботи №1 10 

Контрольна 

(модульна) 

робота №2 
(заняття 

№15) 

Виконання контрольної (модульної) роботи №2 10 

Усього балів за результати виконання контрольної (модульної) роботи 20 

Виконання і захист індивідуальних (вибіркових) завдань самостійної роботи 

Види індивідуальних завдань 

1. Участь в наукових студентських конференціях, семінарах, республіканських олімпіадах за напрямом підготовки «Облік і 

оподаткування» 
20 

2. Написання частини кваліфікаційної роботи бакалавра щодо формування облікової політики підприємства об’єкта 
дослідження 

20 

Усього балів за виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи 20 

Додаткові бали  

Науково-дослідна діяльність студента 10 

РАЗОМ БАЛІВ 100 

в) виконання і захист вибіркових завдань самостійної роботи студента оцінюється в межах 

20 балів: 

 участь в наукових студентських конференціях, семінарах, республіканських олімпіадах за 

напрямом підготовки «Облік і оподаткування»; 

 написання частини кваліфікаційної роботи бакалавра щодо формування облікової політики 

підприємства об’єкта дослідження. 

Таким чином, всі обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 

100 балів (включно). 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах балів поточного 

контролю. 

У разі невиконання завдань поточної контрольної (модульної) роботи з об’єктивних  

причин студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття. 

Порядок складання визначає викладач, який проводить практичні заняття.  

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання 

має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять 

можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів) починаючи з дня, коли 

студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але 

не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. 
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3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

3.1.Карта навчальної роботи студента 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Облікова політика підприємства» (вибіркова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньо програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу» 

Заочна форма навчання 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

№  

заняття 

 

Теми занять Види занять 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Відповіді (виступи) на контактних заняттях 

1. 

 

Тема 1. Облікова політика як елемент 

нормативного регулювання бухгалтерського 

обліку і звітності 
Тема 2. Порядок розроблення, оформлення та 

затвердження облікової політики підприємства 

Установча міні-лекція  - 

Міні семінар вирішення ситуаційних вправ 4 

Виконання практичних завдань 4 

2.  

Тема 3. Регламентування організації роботи 

бухгалтерської служби підприємства 
Тема 4. Організаційно-технологічні аспекти 

облікової політики 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань 4 

Тест-контроль 4 

3. 

 

Тема 5. Методичні засади облікової політики 

підприємства щодо активів, власного капіталу, 

зобов’язань 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань 4 

Тест-контроль 4 

4. 

Тема 6. Формування облікової політики про 

доходи і витрати підприємства та звітності за 

сегментами 

Міні-лекція (конспект)  

Виконання практичних завдань 4 

Тест-контроль 4 

5. 

 

Тема 7. Облікова політика підприємства щодо 

внутрішньогосподарського (управлінського) і 

податкового обліку 
Тема 8. Зміна облікової політики 

підприємства 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань 4 

Тест-контроль 4 

6. Контрольна (модульна) робота Виконання контрольної (модульної роботи) - 

Разом за відповіді (виступи) за КЗ 40 

За виконання контрольних (модульних) робіт  

Заняття 

№6 
Комплексна контрольна (модульна) робота 

Контрольна ( модульна)  робота 10 

Усього балів за контактні заняття 50 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

За виконання обов’язкових позааудиторних самостійних завдань 

Види завдань Форма 

подання 

 

Термін подання і 

реєстрації  

Форма контролю Макс. 

кіл-ть 

балів 

Домашнє самостійне завдання або 

самостійна лабораторна робота-онлайн 

(письмова або 

електронна) 

За два тижні до 

початку сесії 

Захист і обговорення 

результатів за 

графіком  

20 

Самостійне  завдання за дистанційним 

курсом 

електронна За два тижні до 

початку сесії  

Викладачем в 

онлайн-режимі 
20 

За виконання індивідуального самостійних  робіт  за вибором (1-го завдання)  

1. Аналітичний (критичний) огляд 

наукових публікацій  

2. Аналітичний звіт власних наукових 

досліджень 

3. Підготовка презентації  

4. Виконання завдань в рамках 

дослідницьких проектів кафедри 

(факультету)* 

(письмова або 

електронна) 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком  

Захист і обговорення 

результатів за 

графіком  

10 

Усього балів за виконання індивідуальних самостійних завдань 50 

Разом 100 
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* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, 

підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не 

більше 10 балів в межах балів поточного контролю. 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни «Облікова політика 

підприємства» поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які 

студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових 

належить альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний 

розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни 

«Облікова політика підприємства», а також для надання студентам можливості набути 

практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, 

правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов'язкове виконання одної 

контрольної  (модульної) роботи.  

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 

В сесійний період загальна кількість балів, які може отримати студент становить 50 балів, 

яка розподіляється таким чином: 

 відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, які оцінюється в 40 балів 

 виконання контрольної ( модульної)  роботи, яка оцінюється в 10 балів. 

В межсесійний період загальна кількість балів які може отримати студент становить 50 

балів, яка розподіляється таким чином: 

 виконання обов’язкових позааудиторних самостійних завдань та робіт, які оцінуються 

в 40 балів: 

а) виконання самостійного завдання – 0-20 балів (10 із яких можна набрати тільки після 

захисту); 

б) виконання самостійного завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів (10 із яких 

можна набрати тільки після захисту); 

 виконання самостійних  робіт за вибором (1-не завдання), яке цінуються в 10 балів. 

Результат поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 до 

100 балів (включно). Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в 

електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

 Результати  поточного контролю знань студентів  вносяться до відомості обліку поточної 

і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни.  

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання 

має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у 

відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, 

повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

4.1. Карта навчальної роботи студента 
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КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» (вибіркова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу» 

Дистанційна форма навчання 
№  

заняття 
Тема заняття Форма занять і контролю 

Макс. 

кіл-ть балів 

За знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі 

1 
Тема 1. Облікова політика як елемент нормативного 

регулювання бухгалтерського обліку і звітності 

Установча міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

3 

2 
Тема 2. Порядок розроблення, оформлення та 

затвердження облікової політики підприємства 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у дистанційному 
режимі 

2 

3 
Тема 3. Регламентування організації роботи бухгалтерської 
служби підприємства 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

2 

4 

Тема 3. Регламентування організації роботи бухгалтерської 
служби підприємства 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

3 

5 

Тема 4. Організаційно-технологічні аспекти облікової 

політики 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 
режимі 

3 

6 

Тема 4. Організаційно-технологічні аспекти облікової 

політики 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

3 

7 

Тема 4. Організаційно-технологічні аспекти облікової 

політики 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

3 

8 

Тема 5. Методичні засади облікової політики підприємства 
щодо активів, власного капіталу, зобов’язань 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 
режимі 

3 

9 

Тема 5. Методичні засади облікової політики підприємства 

щодо активів, власного капіталу, зобов’язань 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

3 

10 

Тема 5. Методичні засади облікової політики підприємства 

щодо активів, власного капіталу, зобов’язань 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

3 

11 
Тема 6. Формування облікової політики про доходи і 

витрати підприємства та звітності за сегментами 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 
режимі 

3 

12 
Тема 6. Формування облікової політики про доходи і 

витрати підприємства та звітності за сегментами 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

3 

13 
Тема 6. Формування облікової політики про доходи і 
витрати підприємства та звітності за сегментами 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

3 

14 

Тема 7. Облікова політика підприємства щодо 
внутрішньогосподарського (управлінського) і податкового 

обліку 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 

режимі 

3 

15 Тема 8. Зміна облікової політики підприємства 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у дистанційному 
режимі 

3 

Усього балів за дистанційні заняття 
70 

За виконання і захист підсумкових контрольних робіт  

16 Підсумкова контрольна робота Підсумковий контроль 20 

Усього балів за підсумкові контрольні роботи 20 

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (1-го завдання) 

1. Виконання і захист індивідуальних науково-

пізнавальних завдань. 

(письмова або 

електронна) 

Індивідуально викладачу 
за графіком 

дистанційного навчання 

Захист і обговорення 
результатів за графіком 

дистанційного навчання 

10 

2. Підготовка рефератів, есе з аналізом 
публікацій. 

10 

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових 

публікацій. заданою тематикою  
4. Виконання завдань з поглибленого вивчення 

дисципліни. 

10 

5. Аналітичний звіт власних наукових досліджень 

за відповідною тематикою.  

10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 10 

Науково-дослідна робота студентів* 10 

Разом 100* 
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4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів дистанційної форми навчання з даної 

дисципліни поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі 

студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових 

належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний 

розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного контролю. 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання є: 

 відповіді, виконання завдань під час занять в дистанційному режимі (на форумах, у чатах, у 

Skype тощо) - 0-70 балів; 

 виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 20 балів. 

Виконання підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом видається студентам 

для самостійного виконання з наступним контролем викладачем в онлайн-режимі. Її виконання 

передбачає визначення комплексних знань з усього матеріалу дисципліни. Захист підсумкової 

контрольної роботи за дистанційним курсом виконується у суворо визначений період часу та 

оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів.  

Вибіркові об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання наведені у 

Карті навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 

Сума набраних балів включається до загальної кількості балів за виконання завдань 

студента з дисципліни. 

Таким чином, всі обов’язкові та вибіркові об’єкти поточного та підсумкового контролю 

оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної і 

підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань і заноситься до відомості поточної і підсумкової успішності. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи  
Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи студента є засвоєння в 

повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне формування у 

студентів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у підготовці сучасного 

фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування навчального 

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи студентів: 

1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм 

нормативно-правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 

3) виконання індивідуальних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми студент в 

поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за обраною 

студентом проблематикою; написання реферату (ессе, доповіді) за обраною темою; аналітичне 

дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науково-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою дослідження; 

представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському гурткові у вигляді 

доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з подальшим їх 

опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів кафедри. 
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Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння студентами 

основ методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не 

приймається до рецензування. У випадку ускладнень при виконанні індивідуальної роботи 

необхідно звертатися на кафедру обліку і оподаткування згідно з графіком надання 

консультацій та проведення індивідуальних занять. 

Одним із видів самостійної роботи студентів є вибіркова складова до якої згідно Карти 

навчальної роботи студентів входить: 

 аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій 

 аналітичний звіт власних наукових досліджень 

 підготовка презентації 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

Денна форма навчання 

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів. 

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

 участь в наукових студентських конференціях щодо відображення інформації про облікову 

політику підприємства об’єкта дослідження 0-20 балів; 

 написання частини кваліфікаційної роботи бакалавра щодо відображення інформації про 

облікову політику об’єкта дослідження 0-20 балів 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів).   

Заочна форма навчання 

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Індивідуальні завдання самостійної роботи та їх оцінювання: 

 аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій 0-10 балів; 

 аналітичний звіт власних наукових досліджень 0-10 балів; 

 підготовка презентації 0-20 балів; 

 виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)* 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у познавчальній науковій діяльності — 

в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Дистанційна форма навчання 

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

За виконання індивідуальних завдань СРС за вибором (1-го завдання): 

 виконання і захист індивідуальних науково-пізнавальних завдань – 10 балів; 

 підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій 0-10 балів; 

 аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 0– 10 балів; 

 виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни  0-10 балів; 

 аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 0– 10 балів; 
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За власним бажанням студенти можуть брати участь у науково-дослідній роботі. 

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові 

(заохочувальні) бали в діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином виконане завдання. 

При цьому їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

6.1. Основна література 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-

XIV. Дата оновлення: 06.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 

25.08.2020). 

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

підприємств та організацій,, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 

року №291. Дата оновлення: 08.02.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 (дата 

звернення: 25.08.2020). 

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. Дата оновлення: 21.07.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 25.08.2020). 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.1999 року №291. Дата оновлення: 16.09.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 25.08.2020). 

5. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 27.06.2013 року №635. Дата оновлення: 14.01.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru#n12 (дата звернення: 25.08.2020). 

6. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику державного 

підприємства та акціонерного товариства, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 22.06.2016 року №217. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0217730-

16 (дата звернення: 25.08.2020). 

7. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій державного, 

комунального секторів економіки і господарських операцій, які володіють та/або користуються 

об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Міністерства фінансів України 

від 19.12.2006 року №1213. Дата оновлення: 24.05.2018. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-06 (дата звернення: 25.08.2019). 

8. Рекомендації щодо розпорядчого документа про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику підприємств, що належать до сфери управління Міністерства вугільної промисловості 

України та щодо яких Міністерство здійснює функції з управління державними корпоративними 

правами, затверджені наказом Міністерства вугільної промисловості України від 19.06.2006 р. №338. 

Дата оновлення: 19.09.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0338644-06 (дата звернення: 

25.08.2020). 

6.2. Додаткова література 
1. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і 

кореспонденція рахунків, звітність: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів, що 

навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з економіки зі спец. «Облік і 

аудит». ЖІТІ. Житомир, ПП «Рута», 2001. 512 с. / друковане 

2. Волинец Л. Учетная политика на предприятии. Энциклопедия бухгалтера и экономиста, 2006. №7. 

168 с. / друковане 

3. Коцупатрий М.М., Бірюк О.Г. Облікова політика підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 

дисц. К.: КНЕУ, 2010. 273 с. / друковане 

4. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: Монографія. – 

Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. 373 с. URL:  

5. Михайлов М.Г., Гордієнко М.ІВ., Жук В.М. Облікова політика підприємства. Суми, 2002. 50 с. / 

друковане 

6. Николаева С.А. Учётная политика предприятия. – М.: ИНФРА, 1995. 176 с. / друковане 

7. Облікова політика: навч. посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська та ін..; за ред.. Г.М. 

Давидова. К.: Знання, 2010. 479 с. 

8. Пушкар М.С. Облікова політика і звітність. навч. посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 141 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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