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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облікова політика» 

розроблена на підставі освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування», тимчасового стандарту вищої освіти та навча-

льного плану підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 

затвердженими «23» березня 2016 року, і стосується студентів, 

які отримують освітній рівень бакалавра за скороченим планом 

навчання на підставі диплому молодшого спеціаліста (інтегро-

ваних). 

Вивченню дисципліни передує отримання компетентностей з 

таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 

«Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Облік і звітність 

в оподаткуванні» та ін.  

Вивчення «Облікової політики» забезпечить такі компетент-

ності: 

формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного 

управління діяльністю підприємства, установи, організації; 

 використовувати математичний інструментарій для дослі-

дження економічних процесів, розв’язання прикладних економі-

чних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиті та опода-

ткуванні; 

застосовувати та формувати інформаційну підтримку управ-

ління підприємством з використанням сучасного технічного та 

методичного інструментарію; 

постійно підвищувати свій професійний рівень з урахуванням 

національних та глобальних тенденцій у розвитку професії. 

Компетентності з «Облікової політики» допоможуть успішно 

написати та захистити кваліфікаційну роботу, виконувати май-

бутні професійні обов’язки. 

Анотація 

Історія розвитку бухгалтерського обліку дозволила накопи-

чити багато варіантів його здійснення. Однак тільки певне поєд-

нання цих варіантів дозволяє досягнути достовірного подання 

інформації про суб’єкт звітування, що надає користувачам такої 
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інформації прийняти обґрунтовані рішення. Сучасні національні 

та міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності потре-

бують застосування професійного судження керівництва 

суб’єкта звітування щодо обґрунтованого вибору облікової полі-

тики - конкретних принципів, основ оцінювання та практики для 

складання та подання фінансової звітності.  

Викладання навчальної дисципліни «Облікова політика» за-

безпечить такі результати навчання: 

розуміти організаційно-економічний механізм управління пі-

дприємством, установою, організацією та обґрунтовувати рі-

шення з використанням обліково-аналітичної інформації; 

володіти методичним інструментарієм обліку господарської 

діяльності підприємств; 

застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології обліку. 

Ключові слова: облікова політика, облікова оцінка, послідо-

вність облікових політик, зміна облікової політики, зміна в облі-

ковій оцінці, ретроспективне застосування, неможливий, перс-

пективне застосування, наказ (положення) про облікову політи-

ку. 

Abstract 

Long history of accounting development allowed to accumulate a 

lot of options for it implementation. However, only a certain combi-

nation of options provides a reliable presentation of the financial 

statements of reporting entity which is relevant for users. Modern 

national and international accounting and financial reporting stand-

ards require from the reporting entity management the professional 

judgment to make choices concerning specific principles, valuation 

bases and practices of compiling and presenting of financial state-

ments, which are called accounting policy. 

The following learning outcomes will be provided by teaching of 

the discipline “Accounting policy”: 

understanding the organizational and economic mechanism of 

management of an enterprise, organization and using accounting and 

analytical information for decisions making; 
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application a methodical tool for accounting of economic activity 

of enterprises; 

using specialized information systems and computer accounting 

technologies. 

Key words: accounting policy, consistency of accounting poli-

cies, changes in accounting policies, changes in accounting esti-

mates, retrospective application, impracticable, prospective applica-

tion, order (statement) on accounting policy. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеці-

альність, спеціалі-

зація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 4 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

Спеціальність  071 

«Облік і оподатку-

вання» 
Модулів – 2 

Рік підготовки 

Змістових модулів 

– 2 

Спеціалізація 

- 

2-й 2-й 

Індивідуальне нау-

ково-дослідне за-

вдання 

Семестр 

4-й 4-й 

Загальна кількість 

годин - 120 

Лекції 

26 год. 2 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання – 3 

самостійна робота 

студента – 5,2 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні 

16 год. 10 год. 

Самостійна робота 

(у т.ч. ІНДЗ –   20 год.) 

78 год. 108 год. 

Форма контролю залік 
 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостій-

ної та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 42/120 

для заочної форми навчання – 12/120 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Облікова політика» є формування ком-

петентностей з обґрунтування вибору облікової політики підп-

риємства (установи). 

Завдання дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» 

полягають у: 

систематизації знань загальних засад регулювання в Україні 

облікової політики за національними та міжнародними стандар-

тами бухгалтерського обліку; 

розуміння основних чинників, які впливають на вибір обліко-

вої політики; 

отриманні навичок з обґрунтування вибору облікової політи-

ки; 

формуванні вмінь з формування облікової політики за 

об’єктами обліку та з метою складання фінансової звітності. 

Предмет навчальної дисципліни – процес формування об-

лікової політики на підприємстві (в установі), її формалізація та 

розкриття у фінансовій звітності. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні  
розуміти необхідність вибору та послідовного дотримання 

облікової політики в умовах варіативного обліку; 

знати 

− нормативно-правові основи формування облікової політи-

ки в Україні;  

− загальні засади організації процесу формування облікової 

політики на підприємстві; 

− особливості облікової політики за об’єктами обліку та еле-

ментами фінансової звітності; 

− вимоги до розкриття облікової політики. 

Студенти також повинні вміти: 

− ідентифікувати основні чинники, що визначають облікову 

політику  підприємства; 

− розробляти облікову політику щодо об’єктів обліку та еле-

ментів фінансової звітності; 
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− формувати накази з облікової політики та з організації об-

ліку підприємства; 

− критично оцінювати облікову політику підприємства та 

надавати обґрунтовані пропозиції з її удосконалення; 

− визначати вплив зміни облікової політики, облікових оці-

нок на показники фінансової звітності та відображати їх в облі-

ку; 

− розкривати облікову політику за національними та міжна-

родними стандартами. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методологічні та нормативно-правові 

засади облікової політики в Україні 

Тема 1. Методологічні основи облікової політики  

Сутність облікової політики в умовах варіативного обліку. 

Складові облікової політики – принципи, основи оцінювання та 

практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні 

та поданні фінансової звітності. Співвідношення між обліковою 

політикою та обліковою оцінкою.  

Внесення змін до облікової політики: ретроспективний та перс-

пективний підходи. Неможливість застосування ретроспектив-

ного підходу. Облікові оцінки та їх перегляд. 

Тема 2. Організація процесу вибору та формалізації обліко-

вої політики на підприємстві (в установі) 

Рівні та суб’єкти регулювання облікової політики в Україні. 

Чинники що впливають на формування облікової політики підп-

риємства. 

Етапи формування облікової політики. Формалізація облікової 

політики підприємства (установи). Структура та порядок скла-

дання розпорядчого документа про облікову політику. 

Змістовий модуль 2. Особливості формування облікової по-

літики за об’єктами обліку та елементами фінансової звітно-

сті 
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Тема 3. Формування облікової політики щодо активів 

Загальні аспекти формування облікової політики щодо активів. 

Складові облікової політики щодо нематеріальних активів. Ви-

значення складових облікової політики щодо основних засобів 

та інших необоротних матеріальних активів. Складові облікової 

політики підприємства щодо довгострокових біологічних акти-

вів. Складові облікової політики підприємства щодо інвестицій-

ної нерухомості. Складові облікової політики щодо довгостро-

кових фінансових активів..  

Формування облікової політики щодо оборотних активів. Ви-

значення складових облікової політики підприємства стосовно 

запасів, поточних біологічних активів, дебіторської заборгова-

ності, поточних фінансових активів та грошей. 

Тема 4. Формування облікової політики щодо зобов’язань 

Загальні аспекти формування облікової політики щодо зо-

бов’язань. Складові облікової політики, що стосуються фінансо-

вих зобов’язань, виплат працівникам, чистих пенсійних зо-

бов’язань (активів), відстрочених податкових зобов’язань (акти-

вів), забезпечень майбутніх витрат і платежів. Складові обліко-

вої політики за іншими зобов’язаннями. 

 

Тема 5. Формування облікової політики щодо складових 

власного капіталу 

Загальні аспекти формування облікової політики щодо власного 

капіталу. Складові облікової політики щодо внесеного (зареєст-

рованого, неоплаченого та вилученого) капіталу. 

Складові облікової політики щодо заробленого капіталу (нероз-

поділеного прибутку, капіталу в дооцінках, іншого додаткового 

капіталу, резервного капіталу). 

 

Тема 6. Формування облікової політики щодо доходів, ви-

трат, фінансових результатів та іншого сукупного доходу 

Загальні аспекти формування облікової політики щодо доходів, 

витрат і фінансового результату. Складові облікової політики 
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щодо доходів. Облікова політика щодо витрат. Складові обліко-

вої політики щодо фінансових результатів (прибутків,збитків).  

Складові облікової політики стосовно іншого сукупного доходу 

(статті, які будуть рекласифіковані через прибутки/збитки, та ті, 

які не будуть рекласифіковані). 

Тема 7. Облікова політика у фінансовій звітності 

Розкриття інформації про облікову політику та оцінки за 

П(С)БО 6. Вимоги до розкриття облікової політики та оцінок 

при застосуванні МСФЗ як основи обліку і фінансової звітності 

Модуль 2 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 

Критичний аналіз наказу про облікову політику підприємства 

(установи) 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 
Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС ІНДЗ разом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методологічні та нормативно-правові 

засади облікової політики в Україні 
Тема 1. Методологічні ос-

нови облікової політики 

2 2 8 - 12 

Тема 2. Організація процесу 

вибору та формалізації об-

лікової політики на підпри-

ємстві (в установі) 

4 2 8 - 14 

Усього 6 4 16  26 

Змістовий модуль 2. Особливості формування облікової полі-

тики за об’єктами обліку та елементами фінансової звітності 
Тема 3. Формування облі-

кової політики щодо акти-

вів 

6 3 9  18 

Тема 4. Формування облі-

кової політики щодо зо-

бов’язань 

4 3 9 - 16 
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1 2 3 4 5 6 

Тема 5. Формування облі-

кової політики щодо влас-

ного капіталу 

2 2 8 - 12 

Тема 6. Формування облі-

кової політики щодо дохо-

дів і витрат, фінансових ре-

зультатів та іншого сукуп-

ного доходу 

4 2 8  14 

Тема 7. Облікова політика у 

фінансовій звітності 

4 2 8  14 

Усього  20 12 42 - 74 

Разом 26 16 58 - 100 

Модуль 2    20 20 

ІНДЗ  26 16 58 20 120 

 

4.2. Заочна форма навчання 
Назви тем змістових мо-

дулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС ІНДЗ Разом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методологічні та нормативно-правові засади 

облікової політики в Україні 

Тема 1. Методологічні 

основи облікової політики 

0,25 1 16 - 17,25 

Тема 2. Організація проце-

су вибору та формалізації 

облікової політики на під-

приємстві (в установі) 

0,5 2 16 - 18,5 

Усього 0,75 3 32 - 35,75 

Змістовий модуль 2. Особливості формування облікової політики 

за об’єктами обліку та елементами фінансової звітності 

Тема 3. Формування облі-

кової політики щодо ак-

тивів 

0,25 2 12 - 14,25 

Тема 4. Формування  0,25 2 11 - 13,25 
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1 2 3 4 5 6 

облікової політики щодо 

зобов’язань 
     

Тема 5. Формування облі-

кової політики щодо влас-

ного капіталу 

0,25 1 11 - 12,25 

Тема 6. Формування облі-

кової політики щодо до-

ходів і витрат, фінансових 

результатів та іншого су-

купного доходу 

0,25 1 11 - 12,25 

Тема 7. Облікова політика 

у фінансовій звітності 
0,25 1 11 - 12,25 

Усього 1,25 7 56 - 64,25 

Модуль 2 ІНДЗ - - - 20 20 

Разом 2 10 88 20 120 

 

5. Теми та зміст практичних занять 
Тема Зміст Форма 

контролю 

Год. 

д з 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Основи організації бухгалтерського обліку  

Тема 1. Методо-

логічні основи 

облікової полі-

тики 

Визначення відмінностей між 

обліковою політикою та оцін-

кою на прикладах 

Застосування ретроспективно-

го та перспективного підходів 

на прикладах 

Незастосовність ретроспекти-

вного підходу на прикладі 

Комп’ю 

терне 

тесту-

вання 

2 1 

Тема 2. Органі-

зація процесу 

вибору та фор-

малізації облі-

кової політики 

на підприємстві 

Визначення чинників впливу 

на облікову політику підпри-

ємства  на прикладах 

− ТзОВ 

− ПАТ 

− державного підприємства 

Комп’ю 

терне 

тесту-

вання 

2 2 
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1 2 3 4 5 

 Усього  4 3 
 

 

Змістовий модуль 2. 

Особливості організації обліку за об’єктами обліку 

Тема 3. Фор-

мування облі-

кової політики 

щодо активів 

Складання наказу про обліко-

ву політику стосовно активів 

на прикладах 

− основних засобів 

− нематеріальних активів* 

− інвестиційної нерухомості 

− фінансових інвестицій* 

− біологічних активів* 

− запасів*  

Комп’ю 

терне тес-

тування 

3 2 

Тема 4. Фор-

мування облі-

кової політики 

щодо зо-

бов’язань 

Складання наказу про обліко-

ву політику в частині зо-

бов’язань на прикладах 

− фінансових зобов’язань 

− виплат працівникам 

− відстрочених податкових 

активів та зобов’язань* 

− забезпечень* 

Комп’ю 

терне тес-

тування 

3 2 

Тема 5. Фор-

мування облі-

кової політики 

щодо власного 

капіталу 

Побудова наказу про облікову 

політику стосовно складових 

власного капіталу га прикла-

дах  

− зареєстрованого, неопла-

ченого* та вилученого* капі-

талу. 

− нерозподіленого прибутку, 

капіталу в дооцінках,  

− іншого додаткового капі-

талу*, резервного капіталу* 

Письмове 

тестування 
2 1 

Тема 6. Фор-

мування облі-

кової політики 

щодо доходів і 

витрат,  

Побудова наказу про облікову 

політику стосовно: 

− доходів,  

− витрат,  

− фінансових результатів* та  

Письмове 

тестування 
2 1 
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1 2 3 4 5 

фінансових 

результатів та 

іншого сукуп-

ного доходу 

іншого сукупного доходу* на 

прикладах 

   

Тема 7. Облі-

кова політика 

у фінансовій 

звітності 

Складання приміток щодо об-

лікової політики до фінансо-

вої звітності підприємства 

 

Письмове 

тестування 
2 1 

 

Усього 12 7 

Разом  16 10 

*Питання, винесені на самостійне опрацювання для студентів заочної 

форми навчання 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для денної форми навчан-

ня: 

підготовка до аудиторних занять –    21 год.; 

підготовка до контрольних заходів – 21  год. 

опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних за-

няттях                                                         16 год. 

ІНДЗ             20 год 

Усього                                                   78 год. 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються (окрім ІНДЗ). Ви-

вчення відповідного матеріалу перевіряється під час поточного 

та підсумкового контролю знань, захисту ІНДЗ. 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 денної форми навчання, які не розглядаються на лекціях 
№ 

теми 

Назва теми Зміст питання Год. 

1 2 3 4 

1 Методологічні ос-

нови облікової по-

літики 

Вимоги до відображення змін облі-

кової політики та оцінок в обліку та 

фінансовій звітності за НП(С)БОДС 

125 "Зміни облікових оцінок та ви-

правлення помилок" 

2 
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1 2 3 4 

2 Організація проце-

су вибору та фор-

малізації облікової 

політики на підп-

риємстві  

Вимоги до формалізації обліко-

вої політики суб’єкта державного 

сектору 

2 

 

3 Формування облі-

кової політики що-

до активів 

Формування облікової політики 

щодо активів суб’єкта державно-

го сектору 

4 

4 Формування облі-

кової політики що-

до зобов’язань 

Формування облікової політики 

щодо зобов’язань суб’єкта дер-

жавного сектору 

2 

5 Формування облі-

кової політики що-

до власного капіта-

лу 

Формування облікової політики 

щодо власного капіталу суб’єкта 

державного сектору 

2 

6 Формування облі-

кової політики що-

до доходів і витрат, 

фінансових резуль-

татів та іншого су-

купного доходу 

Формування облікової політики 

щодо доходів і витрат, фінансо-

вих результатів суб’єкта держав-

ного сектору 

2 

7 Облікова політика 

у фінансовій звіт-

ності 

Облікова політика у фінансовій 

звітності суб’єкта державного 

сектору 

2 

 Разом  16 
 

7. Індивідуальна робота (ІНДЗ) 

Індивідуальна робота виконується у вигляді ІНДЗ для студен-

тів денної та заочної форм навчання. Кожному студенту вида-

ється окреме завдання, яке виконується на прикладі суб’єкта зві-

тування. Зміст роботи передбачає вивчення та доопрацювання 

наказів з облікової політики. Вимоги до ІНДЗ викладені у мето-

дичних вказівках (п.11). 
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8. Методи навчання 

У процесі навчання використовуються оглядові та проблемні 

лекції. Під час лекційного курсу застосовується мультимедійна 

презентація (із застосуванням PowerPoint), роздатковий матері-

ал, дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних 

заняттях вирішуються ситуаційні завдання на прикладах реаль-

них суб’єктів звітування. 

 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни проводить-

ся у формі комп’ютерного тестування (30 тестів закритої форми 

з однією правильною відповіддю з 5 можливих) з кожної теми. 

Під час проведення комп’ютерного  тестування кількість тестів 

та порядок їх оцінювання визначається відповідно до Положен-

ня про семестровий поточний та підсумковий контроль навчаль-

них досягнень здобувачів вищої освіти (сайт НУВГП).  

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні си-

туацій та виконання завдань.  

ІНДЗ захищається перед викладачем. 

Підсумковий контроль знань – залік відбувається відповідно 

до Положення про семестровий поточний та підсумковий конт-

роль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт 

НУВГП).   

10. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетен-

тності студента при оцінюванні результатів поточного та підсу-

мкового контролів з навчальної дисципліни «Облікова політи-

ка», є: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою  навчальної дисципліни; 

− глибина і характер знань навчального матеріалу за зміс-

том навчальної дисципліни, що міститься в основних та додат-

кових рекомендованих літературних джерелах; 

− вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взає-

мозв’язку і розвитку; 
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− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, ла-

конічність, логічність, послідовність тощо); 

− вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

− вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 

100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

що виконуються на практичних, результати самостійної роботи 

студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на за-

вдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помил-

ки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві поми-

лки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання студентів денної форми навчання 

Модуль 1: 

поточний контроль 

М
о

д
у

л
ь
 

2
: 

ІН
Д

З
 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

0-20 
0- 

100 

0-20 0-60 

Т1 Т2 МК1 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 МК 2 

0-10 0-10 15 0-9 0-9 0-9 0-9 0-8 15 

З них: 

Теор          1 1 15 3 3 3 3 3 15 

Практ        1 1 3 3 3 3 3 

СРС           0.5 0.5 3 3 3 3 3 

 

Бали за виконання і захист ІНДЗ незалежно від форми на-

вчання визначаються за табл. 2. 
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Таблиця 2 

Шкала оцінювання ІНДЗ 
Підготовка роботи (розділи) Захист Разом 

1 2 додатки оформлення 

0-5 0-2 0-2 0-1 0-10 0-20 

 

Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається 

на підставі поточного контролю, в тому числі виконаного ІНДЗ, 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 
Поточний контроль Усього 

 

Усього 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ІНДЗ 

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-5 0-5 0-70 0-100 0-100 

У заліковій відомості результати навчання проставляються 

за двома шкалами (табл. 4). Позитивні оцінки виставляються 

тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і на-

брали за результатами поточного та підсумкового контролів не 

менше 60 балів. 

Таблиця 4 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
90-100  

 

«зараховано» 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 «не зараховано» з можливістю повторного складання 

1-34 «не зараховано» з обов’язковим повторним курсом 

 
 

11. Методичне забезпечення 

1. 06 02 214 Зубілевич С.Я. Методичні вказівки до практичних 

занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облі-

кова політика» для студентів спеціальності 071 «Облік і опо-
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даткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. - 

Рівне: НУВГП, 2018.  

2. 06 02 215 Зубілевич С.Я. Методичні вказівки до самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Облікова політика» для 

студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. - Рівне: НУВГП, 2018.  

3. 06 02  216 Зубілевич С.Я. Методичні вказівки до виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної 

дисципліни «Облікова політика» для студентів спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. - Рівне: НУВГП, 2018.  

 

12. Рекомендована література 

12.1.  Базова література 

1. Облікова політика підприємства: Навч. посібник / Ю. А. Ве-

рига [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т еконо-

міки і торгівлі. - К. : Центр учб. літ., 2015. - 312 с. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: cul.com.ua/preview/obl_pol_ pidpr.pdf. 

12.2. Додаткова література 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-

ність”[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. П(С)БО 1,2, 6-34 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.mimfin. gov.ua 

3. П(С)БО ДС [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. 

mimfin.gov.ua 

4. МСФЗ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_010 

5. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Затв. 

наказом Мінфіну України від 02.09.2014 №879 із зм. [Електрон-

ний ресурс]. - Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/z1365-14 

6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
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підприємств і організацій 30.11.99 N 291 із зм. [Електронний ре-

сурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

7. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта 

державного сектору. Затв. наказом Мінфіну України від 23 січня 

2015 року N 11 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

def.kpi.ua/sites/default/files/Metodrekomend_oblikova_politika 

8. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 

затвердженого наказом Міфну України від 31.12.2013 № 1203 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minfin. gov.ua 

9. Про затвердження методичних рекомендацій щодо облікової 

політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міні-

стерства фінансів України. Наказ Мінфіну України від 27 червня 

2013р. N635 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. 

Financ foryou.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/ minfinna635-

1.doc. 

10. Конспект лекцій з дисципліни “Облікова політика підприєм-

ства” для студентів напряму 6.030509 “Облік і аудит” / Укладач: 

Кіляр О.Р. – Тернопіль, ТНТУ імені І.Пулюя, 2016. – 69 с. 

11. Король Г.О., Ізвєкова І.М., Труш Ю.Т. Облікова політика пі-

дприємства: Навч. посібник. Частина І. Теоретико-організаційні 
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