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СИЛАБУС 
 

  Базова інформація про дисципліну 

Шифр, 

назва дисципліни  

AF055 

Облікова політика підприємств / Accounting Policy of 

the Enterprise 

Рівень вищої освіти   Перший бакалаврський рівень вищої освіти 

Галузь знань  07 «Управлінні та адміністрування» 

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

Освітня програма  Облік і оподаткування 

Семестр  7 семестр (11 кл), 3 семестр (за ОКР МС) 

Факультет /відділення Бакалаврської підготовки 

Курс  4 курс (11 кл), 2 курс (за ОКР МС) 

Анотація курсу  Дисципліна «Облікова політика підприємства» 

спрямована на дослідження концептуальних положень, 

формування наукового світогляду та систематизацію 

наявних теоретичних знань, практичних матеріалів про 

об’єкти та господарські операції підприємства в 

фінансовому обліку й звітності, їх систематизацію, а 

також узагальнення нормативно-розпорядчих 

документів з організації та методики формування 

облікової політики підприємства. Дисципліна орієнтує 

на побудову навичок ідентифікації облікової системи в 

інформаційному забезпеченні діяльності підприємства 

та визначення її структурних складових; вивчення 

методики, організації формування і ведення облікової 

політики підприємства з використанням прогресивних 

форм, міжнародних та національних стандартів обліку 

й звітності. Дана навчальна дисципліна є теоретичною 

та практичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують профіль фахівців в галузі управління та 

адміністрування 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=1229 

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  Гриліцька Анжела Вікторівна, к.е.н., доцент 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; доцент 

кафедри обліку та фінансів 

https://www.facebook.com/anzhela.grylitska 

viola-albina@ukr.net 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма   http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_o.pdf 

https://www.facebook.com/anzhela.grylitska


Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 

бути готовим до засвоєння та застосування набутих 

знань 

Здатність до гнучкого мислення та компетентного 

застосування набутих знань в практичній роботі за 

фахом та в повсякденному житті. 

Здатність спілкуватися державною та іноземними 

мовами як усно, так і письмово.  

Здатність презентувати результати проведених 

досліджень 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність підтримувати належний рівень професійних 

якостей та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

Здатність вести дискусію, використовувати відповідну 

термінологію та способи вираження думки в усній та 

письмовій формах рідною мовою.  

Здатність використовувати економіко-математичний 

інструментарій для дослідження економічних процесів, 

розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних 

завдань в сфері обліку, аудиті та оподаткуванні. 

Здатність застосування знань фінансового права та 

податкового законодавства в практичній діяльності 

суб’єктів господарювання, усвідомлювати рівень 

відповідальності за надання неправдивої інформації. 

Здатність здійснення обліково-аналітичних процедур із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій.  

Здатність здійснювати контроль дотримання 

нормативних актів з методології бухгалтерського 

обліку та системи оподаткування, збереження і 

ефективного використання ресурсів. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Демонструвати базові теоретичні знання та розуміння 

економічних категорій, законів, причинно-наслідкових 

зв’язків між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

Знати місце, завдання та сутність об’єктів обліково-

аналітичної системи в інформаційному забезпеченні 

управління у вирішенні проблем економічної безпеки 

підприємства.  

Застосовувати для ведення обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології.  

Використовувати теоретичні, організаційні та 

методичні засади державного, 

внутрішньогосподарського контролю та аудиту.  

Володіти та застосовувати знання української та 

іноземної мови для формування ділових паперів і 

спілкування у професійній діяльності.  

Демонструвати теоретичні знання та практичні навички 

для формування звітності та проведення розрахунків в 

системі оподаткування.  

Вміти працювати як автономно, так і в команді, 



проявляти самостійність і відповідальність у роботі, 

використовувати в роботі етичних принципів.   

Володіти та застосовувати науково-методичний 

інструментарій в практичній діяльності 

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

здобувача освіти  

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 14 

Кількість практичних занять – 16 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 90 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, 

самостійна робота поза розкладом. Поточний контроль: 

відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; доповіді з презентаціями та їх обговорення; 

тестування; додаткова робота за бажанням. 

Зміст дисципліни 

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.  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 

Тема 4.  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  5.  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 6.    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 7.  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. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність 

виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-

лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладанн 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання.   

Система оцінювання 



Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, 

семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

100 балів; підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі заліку, відповідно до 

графіку навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Експрес-опитування (за темами 1,5-7) по 1 балу за тему 4 

Експрес-опитування (за темами 2-4) по 2 бали за тему 6 

Виконані практичні завдання (за темами 1,2,6,7) по 5 

бали за тему  

 20 

Виконані практичні завдання (за темою 3)  15 

Виконані практичні завдання (за темою 4) 15 

Виконані практичні завдання (за темою 5) 10 

Аналітичний огляд наукових публікацій за обраною 

однією темою  

20 

Підготувати доповідь та презентацію за обраною 

однією темою 

10 

Залік 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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