
1. Назва модуля: Облікова політика підприємства
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.2.06_7
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 7
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні

години – 44 (лекції - 20 год., практичні – 24 год.)
6. Лектор: Бержанір Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук
7. Результати навчання: 

У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: зміст  нормативних  документів,  що  регламентують  правові  засади

формування  облікової  політики  підприємства;  галузеві  особливості  різних
підприємств та ступінь їх  впливу на формування облікової  політики;  принципи і
фактори, що впливають на формування облікової політики підприємства; основні
методичні та організаційні елементи облікової політики; зміст, недоліки та переваги
альтернативних  методів  оцінки  та  обліку  окремих  видів  активів,  зобов’язань,
доходів,  витрат  і  фінансових  результатів;  умови  та  способи  внесення  змін  в
облікову політику підприємства;

вміти: вільно  застосовувати  набуті  теоретичні  знання  для  формування
облікової  політики  підприємства;  складати  наказ  про  облікову  політику
підприємства; обґрунтовувати економічну доцільність та оптимальність обраного
варіанту  обліку  і  прогнозувати  наслідки  прийнятого  рішення;  оцінювати  вплив
облікової політики на показники фінансової звітності підприємства та комплексний
аналіз його фінансового стану.

Спосіб навчання: аудиторні заняття
8. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: бухгалтерський облік (загальна теорія), аудит
кореквізити: фінансовий облік
9. Зміст  модуля:  Суть  і  значення  облікової  політики  підприємства;

Порядок формування облікової політики підприємства; Нормативно-правова база
облікової  політики  підприємства;  Методологія  облікової  політики  підприємства;
Методика формування облікової політики підприємства;  Структура бухгалтерії та
документообіг  за  обліковою  політикою  підприємства;  Порядок  формування
облікової  політики  щодо  необоротних  активів;  Порядок  формування  облікової
політики щодо оборотних активів;  Порядок формування облікової політики щодо
доходів,  витрат і  фінансових результатів;  Облікова політика  підприємства  щодо
узагальнення  даних  для  складання  звітності;  Формалізація  облікової  політики
підприємства
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2.  Артюх  О.  В.  Теоретичні  основи  бухгалтерського  обліку  [Текст]  /  К.  В.
Король,  А.  О.  Москалюк,  Т.  С.  Шаровська:  [навч.  посібник]  /  за  ред.  В.  Ф.
Максімової; МОНмолодьспорту України, Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса:
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Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
10.  Методи і критерії оцінювання:



 Поточний  контроль (70%)  - усне  опитування,  тестування,  розв’язування
задач, індивідуальне навчально-дослідне завдання

 Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання)
11.  Мова навчання: українська


