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1 Мета опанування дисципліни: формування професійних знань у майбутніх спеціалістів за
спеціальністю «Облік та аудит», засвоєння принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку,
які необхідно застосовувати на кожному підприємстві з метою складання і подання звітності.
2. Завдання: засвоєння вимог нормативно-правових актів щодо визначення облікової політики
підприємства;
- формування цілісної системи знань особливостей принципів, методів і процедур бухгалтерського
обліку, які використовуються для складання й 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.

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
знання закономірностей побудови плану рахунків бухгалтерського обліку;
організації
бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях і установах України; здійснення основних
бухгалтерських операцій
розуміння особливостей проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням системи
бухгалтерського обліку; положень інструктивно-нормативних документів з облікових питань;
механізму застосування в обліковій практиці концептуальних принципів МСБО, в основі яких —
нарахування доходів та витрат, оцінки та переоцінки активів підприємствах.
застосування знань і розумінь:
уміння аналізувати фінансово-господарський стан підприємства
уміння визначати зміст бухгалтерських операцій за рахунками бухгалтерського обліку, вільно
орієнтуватись у номенклатурі плану рахунків, формувати зміст облікової політики
уміння розраховувати результат діяльності підприємства за даними фінансового обліку.
4 Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:
1) на державному рівні:
− при участі у формування зовнішньої політики держави у сфері бухгалтерського обліку;
− при розробці концепції, стратегії розвитку бухгалтерського обліку та формування облікової
політики у підприємств;
− при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними організаціями та
асоціаціями;
2) на рівні підприємства:

− при веденні бухгалтерського обліку та формуванні облікової політики;
− при складанні фінансової звітності підприємствами;
− при плануванні діяльності підприємств.
−
5 Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1: Необхідність і сутність облікової політики підприємства за нормативно
– правовими актами
Тема 1. Суб'єкти й нормативно-правові акти регулювання облікової політики.
Тема 2. Методологія та методика формування облікової політики підприємства
Тема 3. Нормативно-правова база облікової політики підприємства
щодо застосування плану рахунків.
Змістовий модуль 2. Характеристика методів бухгалтерського обліку та документообігу, що
використовується в обліковій політиці підприємства
Тема 4. Формування витрат виробництва і калькуляція собівартості
продукції за обліковою політикою підприємства.
Тема 5. Облікова політика підприємства щодо необоротних активів.
Тема 6. Облікова політика підприємства щодо оборотних активів.
Тема 7. Облікова політика підприємства щодо узагальнення даних для складання звітності.
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