
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП14; 

2. Назва: Облікова політика; 

3. Тип: вибіркова; 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 або 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: вступ 2016 року – 4,5;  

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зубілевич Світлана Яківна 

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

розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством, установою, 

організацією та обґрунтовувати рішення з використанням обліково-аналітичної інформації; 

володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності підприємств; 

застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології обліку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, у т.ч. ІНДЗ, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

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

Фінансовий облік 1, 2, Звітність підприємств; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Облік інвестицій, Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні; 

12. Зміст курсу: Методологічні основи облікової політики.  Організація процесу вибору та формалізації 

облікової політики на підприємстві (в установі). Формування облікової політики щодо активів. 

Формування облікової політики щодо зобов’язань. Формування облікової політики щодо складових 

власного капіталу. Формування облікової політики щодо доходів, витрат, фінансових результатів та 

іншого сукупного доходу. Облікова політика у фінансовій звітності  

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Облікова політика підприємства : Навч. посібник / Ю. А. Верига [та ін.] ; М-во освіти і науки 

України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К. : Центр учб. літ., 2015. - 312 с.  

2. Облікова політика підприємства / Т.М. Сторожук. – Ірпінь: Національний університет ДПС 

України, 2015. – 240 с.  

3. Король Г.О., Ізвєкова І.М., Труш Ю.Т. Облікова політика підприємства: Навч. посібник. Частина 

І. Теоретико-організаційні аспекти облікової політики. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 88 с.    

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції,  індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

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

 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри П.І.Б. науковий ступінь, вчене звання  Н.М. Позняковська  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ПП14; 

2. Title: Accounting policy; 

3. Type: elective; 

4. Higher education level:  І (bachelor’s degree); 

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

6. Semester when the discipline is studied:7; 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zubilevych S.Y., 

PhD, professor 

9. Results of studies: 

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; 

application a methodical tool for accounting of economic activity of enterprises; 

using specialized information systems and computer accounting technologies 

10. Forms of organizing classes: lectures, trainings, individual work, control ;  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Accounting; Financial accounting 1, 2; Reporting; 

 12. Course contents:  Methodological basis of accounting policy. Organization of the process of 

selection and formalization of accounting policies of the enterprise (public sector entity). Development of 

accounting policy for assets.  Development of accounting policy for liabilities. Development of accounting 

policies for equity. Development of accounting policies for income, expenses, financial results and other 

comprehensive income. Disclosure of accounting policies in financial reporting. 

13. Recommended educational editions: 
1. Accounting policy of the enterprise: Teaching. manual / Y. A. Veriga [and others]; Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Poltava University of Economics and Trade. - K.: Center for teaching literatures, 

2015. - 312 p. 

2. Accounting policy of the enterprise / Т.М. Storozhuk - Irpen: National University of State Tax Service of 

Ukraine, 2015. - 240 p. 

3. Korol G.O., Izvekova I.M., Trush Yu.T. Accounting policy of the enterprise: Textbook. Part I. Theoretical 

and organizational aspects of accounting policy. - Dnipropetrovsk: NMetAU, 2015. - 88 p. 

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours lectures, 22 hours. practical classes, 89 hours. independent work. Total - 135 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual and group research assignments, use of 

multimedia  

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: the end of the 7th semester. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys  

 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Accounting and Audit department, 

PhD, associated professor         N. M. Poznyakovska               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


