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Силабус навчальної дисципліни  
«ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА»  

  
Освітньо-професійна програма: Облік і аудит  
Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»  

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»  
  

Рівень вищої освіти   Перший (бакалаврський)  
Статус дисципліни   Навчальна дисципліна вибіркового  компонента 

освітньопрофесійної  програми  
Семестр   7 (сьомий)  
Обсяг дисципліни,  кредити 
ЄКТС/години  

3,0 кредити/90 годин  

Мова викладання   українська  
Що буде вивчатися  
(предмет вивчення)  

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівців в галузі 
управління та адміністрування.  

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета)  

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних принципів, 
методів і процедур фінансового обліку, які необхідно застосовувати 
на підприємстві для складання і подання звітності.  

Чому можна навчитися  
(результати навчання)  

Формування у студентів системних знань щодо особливостей 
принципів, методів і процедур фінансового обліку, які 
використовуються для складання і подання звітності; оволодіння 
навиками практичного застосування елементів облікової політики 
безпосередньо на підприємстві; забезпечення вміння визначати 
облікову політику підприємства з урахуванням особливостей його 
діяльності та чинних вимог нормативно-правових актів, якими вона 
регулюється.  

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності)  

Отримані студентами компетентності  дозволять їм самостійно 
розробляти наказ про облікову політику підприємства; самостійно 
визначати процедури за обліковою політикою підприємства; 
самостійно розробляти робочий План рахунків за обліковою 
політикою підприємства з урахуванням специфіки діяльності 
підприємства; самостійно формувати процедури з відображенням у 
фінансовому обліку активів, зобов’язань, доходів, витрат та 
фінансового результату за обліковою політикою підприємства.  

Навчальна логістика   Зміст дисципліни: Суть і значення облікової політики. Порядок 
формування облікової політики щодо необоротних активів. 
Порядок формування облікової політики щодо оборотних активів. 
Порядок формування облікової політики щодо доходів, витрат і 
фінансових результатів. Зміст, структура і порядок складання 
Наказу про облікову політику підприємства.  

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної 
(підсумкової) контрольної роботи.  
Методи навчання: традиційні методи навчання (лекція, практичне 
заняття, тестування, підготовка рефератів)  
Форми навчання: очна 



Пререквізити   Навчальна дисципліна «Облікова політика підприємства» базується 
на знаннях таких дисциплін, як: «Бухгалтерський облік (загальна 
теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ»  

Пореквізити   Навчальна дисципліна «Облікова політика підприємства» є базою 
для вивчення таких дисциплін, як: «Організація бухгалтерського 
обліку» та «Практикум по бухгалтерському обліку», а також її 
наповнення можна буде використано під час написання дипломної 
роботи та в майбутній професійній діяльності здобувачів.  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду  
НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Коцупатрий М.М., Бірюк О.Г.   
Облікова політика підприємства: навчально-методичний посібник 
для самостійного вивчення дисципліни/ МОН України, Державний 
вищий навчальний заклад "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана".  – Київ: КНЕУ, 2010. – 273 с.  
2. Островерха Р.Е.  
Організація обліку: навчальний посібник/Державна податкова 
адміністрація України, Національний університет державної 
податкової служби україни – 2-е вид., перероб. Та допов. – Київ:  
Центр учбової літератури, 2017. – 568 с.  
3. Сльозко Т.М., Мазіна О.І.  
Організація обліку: навчальний посібник/ МОН України, Київський 
національний торговельно-економічний університет. Київ, 2014. – 
368 с.  
4. Сук Л.К., Сук П.Л.  
Організація  бухгалтерського  обліку:  підручник/ МОН. 
Київ: Каравела, 2009. – 624 с.: іл.  
Репозитарій: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40805 

Локація та 
матеріальнотехнічне 
забезпечення  

аудиторія теоретичного навчання  

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика  

диференційований залік  

Кафедра   Обліку та аудиту  
Факультет   Економіки та бізнес-адміністрування  
Викладач(і)   ПІБ:    Попович Оксана Василівна  

Посада: доцент  
Науковий ступінь: к.е.н. 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача:  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk  
Тел.: 406-77-22  
E-mail: oksana.popovych@npp.nau.edu.ua  
Робоче місце: 2.112 

Оригінальність навчальної 
дисципліни  

Самостійність підприємств законодавчо обмежена державним 
регулюванням бухгалтерського обліку, яке представлено переліком 
методик і облікових процедур, що мають допустимі альтернативи. 
Їх вибір закріплюється в обліковій політиці підприємства. Від 
вибору положень облікової політики та формування інформації, що 
розкриває її зміст, залежить побудова бухгалтерського, податкового 
та управлінського видів обліку на підприємстві.  

Лінк на дисципліну   У розробці для Google Classroom  
  



  Розробник                   О.В. Попович  
                  
  В.о. завідувача кафедри                                                                         О.В. Попович                 


