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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є  вивчення методики, схеми і 

техніки ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, виходячи із діючих 

правил господарювання і особливостей діяльності підприємства. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є засвоєння теоретичних знань та набуття практичних 

навичок щодо організації та змін елементів облікової політики, вплив різних 

факторів на результати діяльності та його звітність. 

  

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: використати можливості навчального 

процесу для вивчення основ організації облікової політики підприємства, 

принципів організації, її елементів, етапів формування та впливу на фінансову 

звітність підприємства. 

  

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Організація 

обліку», «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз і контролінг», 

«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Організація і методика 

аудиту», «Методологія і організація національного рахівництва» та 

зваємопов’язана з навчальними дисциплінами «Облік і контроль в системі 

оподаткування підприємства», «Санаційний аудит». 

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємницьких 

структур» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

- сутність політики обліку та фактори, під впливом яких вона 

формується; 

-  послідовність організації облікової політики; 

-  порядок розробки нормативного акта про облікову політику 

підприємства; 

-  порядок розробки робочого плану рахунків; 



-  принципи організації обліку та принципи обліку. 

б) уміти: 

-  організувати облікову політику підприємства у відповідності до наказу 

(форми) за двома основними розділами;  

-  дотримуватись принципів формування та правильного вибору 

елементів облікової політики, зокрема роль змін облікової політики у 

фінансовій звітності підприємства. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.    Основи організації облікової політики підприємства. 

Тема 2.    Принципи формування облікової політики. 

Тема 3.    Елементи облікової політики, їх характеристика. 

Тема 4 Вплив облікової політики на фінансові результати діяльності 

підприємства. 

Тема 5.    Відображення змін облікової політики у фінансовій звітності 

підприємства. 
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 Форма підсумкового контролю: залік 
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