
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВК 4; 

2. Назва: Облікова політика (практичний тренінг); 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дорошенко О.О.,кандидат 

економічних наук, доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● визначати сутність об'єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх 

роль і місце в господарській діяльності; 

● формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень; 

● володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

господарської діяльності підприємств; 

● розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації; 

● ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств; 

● визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та 

контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності; 

● володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових 

паперів і спілкування у професійній діяльності; 

● аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та 

міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві; 

● дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та 

здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; 

● розуміти і реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні.. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, у 

т.ч. ІНДЗ, контрольні заходи; 

11. � Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський облік 

(загальна теорія), Фінансовий облік, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Обліково-аналітичне 

забезпечення управління ризиками, Звітність підприємств; 

      � Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Міжнародні стандарти фінансової звітності, Управління бізнес-процесами, Інформаційні системи і 

технології в обліку і оподаткуванні;  

12. Зміст курсу: Нормативно-правові та методологічні основи формування облікової політики. 

Особливості формування облікової політики в автоматизованому бухгалтерському середовищі. 

Формування облікової політики щодо необоротних активів. Формування облікової політики щодо 

оборотних активів. Формування облікової політики щодо пасивів. Формування облікової політики 

щодо доходів, витрат та фінансових результатів. Вплив варіантності обліку на фінансову 

звітність суб’єктів господарської діяльності. Організаційні аспекти формування облікової політики 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Кулик В.А., Левченко З.М. Облікова політика підприємства: навч. посіб. К.: «Центр учбової 

літератури», 2020. 238 с.  

2. Облікова політика: навч. Посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ед.; за заг. ед.. 

Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. І доп. – Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. – 362 с. 

3. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика підприємств: навчальний посібник / Н. 

Л. Правдюк, Л. В. Коваль, О. В. Коваль. – Київ:, «Центр учбової літератури»., 2020.–647 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. практичних занять, 18 год. лабораторних робіт, 69 год. самостійної роботи. Разом – 

105год.  

Методи: Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, ситуаційні дослідження. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання ІНДЗ. 

    

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                     

к.е.н., доцент                                                                    Н.М. Позняковська 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВК 4; 

2. Title: Accounting policy (practical training); 

3. Type: elective; 

4. Level of higher education: I (bachelor's degree); 

5. Year of study when the discipline is offered: 4; 

6. Semester, when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 3.5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Doroshenko O.O, PhD, 

Associate Professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must: 

• determine the nature of the objects of accounting, analysis, control, audit, taxation and understand 

their role and place in economic activity; 

• form and analyze financial, managerial, tax and statistical reporting of enterprises and correctly 

interpret the information obtained for management decisions; 

• have methodological tools for accounting, analysis, control, audit and taxation of economic activity 

of enterprises; 

• understand the organizational and economic mechanism of enterprise management and evaluate 

the effectiveness of decision-making using accounting and analytical information; 

• identify and assess the risks of economic activity of enterprises; 

• to determine the directions of increasing the efficiency of formation of financial resources, their 

distribution and control of the use at the level of enterprises of different organizational and legal forms of 

ownership; 

• possess and apply knowledge of the state and foreign language for the formation of business papers 

and communication in professional activities; 

• analyze the development of accounting systems, models and methods at the national and 

international levels in order to justify the feasibility of their introduction in the enterprise; 

• adhere to a healthy lifestyle, safety of employees and take measures to preserve the environment; 

• understand and realize their rights and responsibilities as a member of society, to realize the values 

of a free democratic society, the rule of law, human and civil rights and freedoms in Ukraine. 

10. Forms of organization of classes: study, independent work, practical training, control measures; 

11. • Disciplines that precede the study of this discipline: Accounting (general theory), Financial 

Accounting, Accounting for foreign economic activity, Accounting and analytical support of risk 

management, Reporting of enterprises; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      • Disciplines studied in conjunction with this discipline (if necessary): International Financial 

Reporting Standards, Business Process Management, Information Systems and Technologies in Accounting 

and Taxation; 

12. Course contents: Legal and methodological bases of accounting policy formation. Features of 

accounting policy formation in an automated accounting environment. Formation of accounting policy for 

non-current assets. Formation of accounting policy for current assets. Formation of accounting policy for 

liabilities. Formation of accounting policies for income, expenses and financial results. The impact of 

accounting variance on the financial statements of economic entities. Organizational aspects of accounting 

policy formation. 

13. Recommended educational editions: 
1. Kulik V.A., Levchenko Z.M. Accounting policy of the enterprise: textbook. way. K .: "Center for 

Educational Literature", 2020. 238 p. 

2. Accounting policy: textbook / G.M. Davidov, В.М. Savchenko, O.V. Palchuk, et al .; for general 

ed. G.M. Davidov. 2nd ed. Kropyvnytskyi: PE "Exclusive-System", 2017. 362 p. 

3. Pravdyuk N.L., Koval L.V., Koval O.V. Accounting policy of enterprises: textbook. Kyiv: "Center 

for Educational Literature", 2020. 647 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 18 hours practical classes, 18 

hours laboratory work, 69 hours independent work. Total - 105 hours. 

Methods: Mini-lectures, presentations, trainings, discussions, situational researches. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 8th semester. 

Current control (100 points): testing, surveys, individual teaching and research task. 

    

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of Department 

Ph.D., Associate Professor                                                         N.M. Poznyakovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


