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1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки – базовими для вивчення навчальної 
дисципліни є навчальні дисципліни: Основи бухгалтерського обліку, Фінансовий облік 
(базовий рівень), Фінансовий облік (поглиблений рівень), Звітність підприємств, Аналіз 
господарської діяльності.  

2. Кількість кредитів за ЄКТС: 6 

3. Кількість модулів: 2 

4. Вибіркова у відповідності до навчального плану  

5. Курс: 1  

6. Семестр: 1 

7. Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр – 180 год. 

- лекції: 1 семестр – 16 год. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр – 56 год. 

- самостійна робота: 1 семестр – 108 год. 

- вид підсумкового контролю: 1 семестр – залік (ПМК) 

 

2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з 

навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: Набуття майбутніми фахівцями 

теоретичних знань, практичних вмінь і навичок щодо формування облікової 

політики на підприємствах різних галузей шляхом застосування 

альтернативних способів і прийомів обліку окремих видів активів, зобов’язань, 

доходів, витрат і фінансових результатів, здійснення їх критичної оцінки та 

вибору найбільш оптимального залежно від поставлених цілей. 
Завдання навчальної дисципліни: вивчити зміст нормативних документів, 

що регламентують правові засади формування облікової політики підприємства; 
розуміти особливості та суть основних методичних та організаційних елементів 
облікової політики; знати недоліки та переваги альтернативних методів оцінки та 
обліку окремих видів активів, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів; 
знати умови та способи внесення змін в облікову політику; вміти 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 оцінку його фінансового стану. 

 

Таблиця 2. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач та 

програмні результати 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності ПР02. Знати теорію, методику і 

практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового 

процесу і контролю для сучасних і 

потенційних потреб управління 

суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного 

судження 

ПР08. Обґрунтовувати вибір 

оптимальної системи 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

ЗК010. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію 

для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях 

управління підприємством в цілях підвищення ефективності, 

результативності та соціальної відповідальності бізнесу 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 
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діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства 

оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі 

діючого податкового 

законодавства 
СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації 

податкових розрахунків  

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації  

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням 

вимог професійної етики в процесі практичної діяльності  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства  

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у 

сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування  

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА:  

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

ТЕМА 1. Суть і значення облікової політики 

Суть облікової політики. Нормативно-правове регулювання облікової 

політики. Принципи формування облікової політики. Фактори, що впливають 

на формування облікової політики підприємства. Основні методичні та 

організаційні елементи облікової політики, їх правове забезпечення. Умови 

зміни облікової політики. Способи внесення змін до облікової політики. 

Сучасний стан та проблеми формування облікової політики. Значення облікової 

політики. 

 

ТЕМА 2. Порядок формування облікової політики щодо необоротних 

активів 

Характеристика елементів облікової політики щодо необоротних активів, 

їх нормативно-правове забезпечення, критична оцінка недоліків і переваг та 

розробка пропозицій щодо вибору оптимального варіанту. Порядок 

встановлення вартісної межі між основними засобами та малоцінними 

необоротними матеріальними активами. Методи нарахування амортизації 

основних засобів. Порядок визначення порогу суттєвості для проведення 

переоцінки основних засобів. Методи нарахування амортизації інших 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=92154&displayformat=dictionary
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необоротних матеріальних активів. Методи нарахування амортизації 

нематеріальних активів. Методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій. 

 

ТЕМА 3. Порядок формування облікової політики  

щодо оборотних активів 

Характеристика елементів облікової політики щодо оборотних активів, їх 

нормативно-правове забезпечення, критична оцінка недоліків і переваг та 

розробка пропозицій щодо вибору оптимального варіанту. Встановлення 

одиниці обліку запасів. Способи обліку товарних запасів. Способи обліку 

готової продукції. Способи оцінки незавершеного виробництва. Способи обліку 

транспортно–заготівельних витрат при надходженні запасів на підприємство. 

Методи оцінки вибуття запасів. Методи нарахування резерву сумнівних боргів. 

Методи оцінки активів і зобов’язань в операціях пов’язаних сторін. 

 

ТЕМА 4. Порядок формування облікової політики щодо доходів, витрат і 

фінансових результатів 

Характеристика елементів облікової політики щодо доходів, витрат і 

фінансових результатів, їх нормативно-правове забезпечення, критична оцінка 

недоліків і переваг та розробка пропозицій щодо вибору оптимального 

варіанту. Методи оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг. 

Схеми обліку витрат. Порядок закриття транзитних рахунків. Перелік і склад 

статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Перелік і 

склад змінних і постійних загальновиробничих витрат. Бази розподілу 

загальновиробничих витрат. Методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг). Прядок відображення відстрочених 

податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. 

 

МОДУЛЬ 2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА:  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

ТЕМА 5. Зміст, структура і порядок складання розпорядчого документу 

про облікову політику підприємства 

Зміст та структура наказу про облікову політику підприємства. Порядок 

складання та затвердження наказу про облікову політику підприємства. 

Характеристика організаційних елементів облікової політики, їх нормативно-

правове забезпечення, критична оцінка недоліків і переваг та розробка 

пропозицій щодо вибору оптимального варіанту. Форми організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Порядок розподілу обов’язків між 

працівниками бухгалтерії та складання посадових інструкцій. Форми 

бухгалтерського обліку. Порядок розробки системи управлінського обліку і 

форм внутрішньої звітності. Порядок підготовки робочого плану рахунків, 

графіків документообороту, звітування матеріально відповідальними особами 

та проведення планових інвентаризацій. 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=92154&displayformat=dictionary
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ТЕМА 6. Вплив облікової політики на показники фінансової звітності та 

оцінку фінансового стану підприємства 

Взаємозв’язок облікової політики та показників фінансової звітності 

підприємства. Вплив елементів облікової політики на показники Балансу. 

Вплив елементів облікової політики на показники Звіту про фінансові 

результати. Вплив елементів облікової політики на показники Звіту про рух 

грошових коштів. Вплив елементів облікової політики на показники Звіту про 

власний капітал. Вплив елементів облікової політики на показники Приміток до 

річної фінансової звітності. Вплив облікової політики на комплексну оцінку 

фінансового стану підприємства. 
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4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва модуля (розділу), теми та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

 

Назва теми та питання семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Модуль І . Облікова політика підприємства: методичний аспект 

Тема 1. Суть і значення облікової політики 

Лекція 1. Суть і значення облікової 

політики 

2 
Заняття 1. Сутність облікової політики 

2 

 

 

 

 

 

2 

1–3, 9, 11, 17, 
21, 22, 24–26, 

28, 31–33, 35–37 

1. Суть облікової політики та її 
нормативно-правове забезпечення. 

1. Суть облікової політики. 
2. Нормативно-правове регулювання облікової політики. 
3. Елементи облікової політики. 
4. Фактори, що впливають на формування облікової політики. 
Заняття 2. Значення облікової політики та порядок її зміни 
1. Порядок зміни облікової політики. 
2. Порядок розкриття інформації про зміну облікової політики у 
примітках до фінансової звітності. 
3. Значення облікової політики.  
4. Проблеми формування облікової політики. 

2. Елементи облікової політики. 
3. Порядок зміни облікової політики. 

4. Значення та проблеми формування 

облікової політики. 

Тема 2. Порядок формування облікової політики щодо необоротних активів 

Лекція 2.  Порядок встановлення 

вартісних критеріїв в обліку основних 

засобів 
1. Порядок визначення вартісної межі 
між основними засобами та 
малоцінними необоротними 
матеріальними активами. 
2. Порядок визначення порогу 

суттєвості для проведення переоцінки 

основних засобів. 

3. Порядок визначення ліквідаційної 

вартості та строку корисного 

використання основних засобів 

2 Заняття 3. Характеристика елементів облікової політики 

щодо необоротних активів 

1. Елементи облікової політики щодо необоротних активів. 

2. Нормативно-правове регулювання елементів облікової 

політики щодо необоротних активів. 

3. Порядок розкриття інформації про елементи облікової політики 

щодо необоротних активів  у примітках до фінансової звітності. 

Заняття 4. Порядок встановлення вартісних критеріїв в 

обліку основних засобів 
1. Порядок визначення вартісної межі між основними засобами та 
малоцінними необоротними матеріальними активами. 
2. Порядок визначення порогу суттєвості для проведення 

переоцінки основних засобів. 

3. Порядок визначення ліквідаційної вартості та строку корисного 

використання основних засобів  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1–3, 9, 11, 17, 

21, 22, 24–26, 

28, 31–33, 35–37 
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Назва модуля (розділу), теми та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

 

Назва теми та питання семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Лекція 3.  Порядок нарахування 

амортизації необоротних активів та 

оцінки довгострокових фінансових 

інвестицій 
1. Методи нарахування амортизації 
необоротних активів. 
2. Методи оцінки довгострокових 

фінансових інвестицій. 

2 Заняття 5. Порядок нарахування амортизації необоротних 

активів 

1. Методи нарахування амортизації основних засобів. 

2. Методи нарахування амортизації нематеріальних активів. 

3. Методи нарахування амортизації інших необоротних 

матеріальних активів. 

4. Методи нарахування амортизації довгострокових біологічних 

активів. 

Заняття 6. Методи оцінки довгострокових фінансових 

інвестицій 

1. Порядок оцінки довгострокових фінансових інвестицій за 

справедливою вартістю. 

2. Порядок оцінки довгострокових фінансових інвестицій за 

амортизованою собівартістю. 

3. Порядок оцінки довгострокових  фінансових інвестицій за 

методом участі у капіталі. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1–3, 9, 11, 17, 

21, 22, 24–26, 

28, 31–33, 35–37 

Тема 3. Порядок формування облікової політики щодо оборотних активів 

Лекція 4.  Порядок формування 

облікової політики щодо виробничих  

запасів і незавершеного виробництва 
1. Способи обліку транспортно-
заготівельних витрат, понесених на 
придбання виробничих запасів. 
2. Методи оцінки вибуття виробничих 

запасів. 

3. Способи оцінки незавершеного 

виробництва. 

2 Заняття 7. Характеристика елементів облікової політики 

щодо оборотних активів 

1. Елементи облікової політики щодо оборотних активів. 

2. Нормативно-правове регулювання елементів облікової 

політики щодо оборотних активів. 

3. Порядок розкриття інформації про елементи облікової політики 

щодо оборотних активів  у примітках до фінансової звітності. 

Заняття 8. Порядок формування облікової політики щодо 

виробничих  запасів і незавершеного виробництва 
1. Способи обліку транспортно-заготівельних витрат, понесених 
на придбання виробничих запасів. 
2. Методи оцінки вибуття виробничих запасів. 

3. Способи оцінки незавершеного виробництва. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1–3, 9, 11, 17, 
21, 22, 24–26, 

28, 31–33, 35–37 
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Назва модуля (розділу), теми та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

 

Назва теми та питання семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Лекція 5.  Порядок формування 

облікової політики щодо товарів, 

готової продукції та дебіторської 

заборгованості 

1. Методи оцінки вибуття товарів і 

готової продукції. 
2. Способи обліку товарів. 
3. Способи обліку готової продукції. 
4. Порядок формування облікової 

політики щодо дебіторської 

заборгованості. 

2 Заняття 9.  Порядок формування облікової політики щодо 

товарів і готової продукції 

1. Методи оцінки вибуття товарів і готової продукції. 
2. Способи обліку товарів. 
3. Способи обліку готової продукції. 
 Заняття 10.  Порядок формування облікової політики щодо 
дебіторської заборгованості 
1. Порядок оцінки дебіторської заборгованості. 
2. Методи нарахування резерву сумнівних боргів. 
3. Способи визначення коефіцієнта сумнівності. 

2 

 

 

 

2 1–3, 9, 11, 17, 
21, 22, 24–26, 

28, 31–33, 35–37 

Тема 4. Порядок формування облікової політики щодо доходів, витрат і фінансових результатів. 

Лекція 6.  Порядок формування 

облікової політики щодо доходів, 

витрат і фінансових результатів 

1. Методи оцінки ступеня завершеності 

операцій з надання послуг. 
2. Способи обліку витрат та порядок 
закриття транзитних рахунків. 
3. Елементи облікової політики щодо 

виробничих витрат. 

2 Заняття 11. Характеристика елементів облікової політики 

щодо доходів, витрат і фінансових результатів 

1. Елементи облікової політики щодо доходів, витрат і фінансових 

результатів. 

2. Нормативно-правове регулювання елементів облікової 

політики щодо доходів, витрат і фінансових результатів. 

3. Порядок розкриття інформації про елементи облікової політики 

щодо доходів, витрат і фінансових результатів у примітках до 

фінансової звітності. 

Заняття 12.  Порядок формування облікової політики щодо 

доходів і витрат  

1. Методи оцінки ступеня завершеності операцій з надання 

послуг. 
2. Способи обліку витрат. 
3. Порядок закриття транзитних рахунків. 
Заняття 13.  Порядок формування облікової політики щодо 
виробничих витрат 
1. Порядок визначення статей калькуляції виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

1–10, 12–16, 18–
23, 27, 29, 30, 

33–37 
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Назва модуля (розділу), теми та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

 

Назва теми та питання семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

  2. Порядок розподілу загальновиробничих витрат. 
3. Методи обліку витрат на виробництво продукції (робіт, 
послуг). 
4. Методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). 

  

Модуль 2. Облікова політика підприємства: організаційний аспект 

Тема 5. Зміст, структура і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику підприємства 

Лекція 7.  Зміст, структура і порядок 

складання розпорядчого документу 

про облікову політику підприємства 
1. Етапи розробки розпорядчого 
документу про облікову політику. 
2. Зміст і порядок складання наказу про 
облікову політику. 
3. Зміст і порядок складання додатків до 
наказу про облікову політику. 
4. Критична оцінка наказу про облікову 

політику підприємства. 

2 Заняття 14  Зміст, структура, порядок складання та 

затвердження наказу про облікову політику  
1. Етапи розробки розпорядчого документу про облікову 
політику. 
2. Зміст і структура наказу про облікову політику. 
3. Порядок складання наказу про облікову політику. 
4. Порядок затвердження ти виконання наказу про облікову 

політику.  

Заняття 15  Зміст, структура та порядок складання додатків 

до наказу про облікову політику  
1. Зміст і структура додатків до наказу про облікову політику. 
2. Порядок розробки робочого плану рахунків. 
3. Порядок розробки інших додатків до наказу про облікову 

політику. 

Заняття 16.   Критична оцінка наказу про облікову політику 

підприємства 

1. Переваги і недоліки наказів про облікову політику вітчизняних 

підприємств. 

2. Напрями удосконалення наказів про облікову політику 

вітчизняних підприємств. 

3. Критична оцінка наказу про облікову політику досліджуваного 

підприємства. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

1–10, 12–16, 18–
23, 27, 29, 30, 

33–37 

Тема 6. Вплив облікової політики на показники фінансової звітності та оцінку фінансового стану підприємства 
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Назва модуля (розділу), теми та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

 

Назва теми та питання семінарського, практичного або 

лабораторного заняття 

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Лекція 8.  Вплив облікової політики 

на показники фінансової звітності та 

оцінку фінансового стану 

підприємства  
1. Взаємозв’язок облікової політики та 
показників фінансової звітності. 
2. Вплив облікової політики на оцінку 
фінансового стану підприємства. 
3. Вплив облікової політики на оцінку 

ділової активності підприємства. 

2 Заняття 17.  Вплив облікової політики на показники фінансової 

звітності 
1. Взаємозв’язок облікової політики та показників фінансової 
звітності. 
2. Вплив облікової політики на показники Балансу (Звіту про 
фінансовий стан). 
3. Вплив облікової політики на показники Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід). 
4. Вплив облікової політики на показники Звіту про рух грошових 
коштів. 
5. Вплив облікової політики на показники Звіту про власний 
капітал. 
6. Вплив облікової політики на показники Приміток до річної 
фінансової звітності. 
Заняття 18.  Вплив облікової політики на оцінку фінансового 

стану підприємства 
1. Взаємозв’язок облікової політики та показників фінансового 
стану підприємства. 
2. Вплив облікової політики на оцінку майнового стану 
підприємства. 
3. Вплив облікової політики на оцінку фінансової стійкості 

підприємства. 

Заняття 19.  Вплив облікової політики на оцінку ділової 

активності підприємства 
1. Взаємозв’язок облікової політики та показників ділової 
активності підприємства. 
2. Вплив облікової політики на оцінку ліквідності підприємства. 
3. Вплив облікової політики на оцінку платоспроможності 
підприємства. 
4. Вплив облікової політики на оцінку ділової активності 
підприємства. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

1–10, 12–16, 18–

23, 27, 29, 30, 

33–37 

Разом: 16  56  
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Самостійна робота студентів 

 

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом навчальної дисципліни, засвоєння знань, надбання вмінь та навичок 

у вільний від аудиторних навчальних занять час. Самостійна робота студента 

складається із підготовки до практичних занять шляхом виконання усного та 

письмового домашнього завдання, проходження тестування у системі Moodle. 

У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють 

навчальний матеріал, що був опрацьований з лектором під час лекцій, а також 

опановують окремі програмні питання, що передбачені для самостійного 

вивчення. Самостійна робота з підготовки до практичних занять здійснюється 

за відповідним планом, що містить до кожної теми перелік програмних питань, 

які виносяться на обговорення на практичному занятті. Спираючись на 

прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши основну і додаткову 

літературу, ознайомившись із законодавчими і нормативними документами, 

студенти готують тези своїх виступів, а також, за власним бажанням, можуть 

обирати тему доповіді, погодивши її з викладачем, для презентації її у ході 

дискусії. Дана доповідь повинна містити, крім висвітлення самої сутності 

виявленої студентами проблеми, обґрунтування її актуальності та власні 

пропозиції щодо її вирішення. Обов’язково доповідь повинна стосуватися теми 

практичного заняття. Проте матеріал доповіді може охоплювати більш широке 

коло питань, ніж передбачаються навчальною програмою дисципліни. 

Студенти самостійно виконують письмові домашні завдання (вирішують 

практичні ситуації, використовуючи дистанційний курс з навчальної 

дисципліни та керуючись методичними вказівками щодо їх розв’язання), 

здійснюють самоконтроль своїх знань за допомогою складання навчальних 

тестів. 

З метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, 

підвищення рівня успішності студентів, які з тих чи інших причин потребують 

додаткової допомоги викладача при підготовці до складання поточного чи 

підсумкового контролю, при виконанні індивідуальних завдань науково-

педагогічні працівники кафедри бухгалтерського обліку і аудиту надають 

студентам необхідні консультації за встановленим графіком. 

 

 

5. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів 

 

Поточний контроль. Поточна успішність студентів за виконання 

навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань 

самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.  

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт 

(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як 
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середньоарифметична за формулою: 

 (М1+М2)/2,                                  (1) 

де    М1, М2 – модуль 1, модуль 2. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни дорівнює загальній оцінці за 

поточний модульний контроль. 

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх 

видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки 

можуть бути додані бали у розмірі до 10% від загальної підсумкової оцінки за 

умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим 

навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з навчальної 

дисципліни незалежно від результатів виконання. 

Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної 

діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри, 

враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни 

(відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, 

виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі).  

 

Таблиця 4. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Облікова політика 

підприємства» 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
Дуже добре  82-89 В 

74-81 С Добре 
Задовільно 64-73 D 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни  

 

Студенти можуть також отримати додаткову кількість балів за участь у 

науково-дослідній та навчально-методичній роботі кафедри. 
 

Таблиця 5. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» 
Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 

1. Участь у предметній внутрішньоуніверситетській олімпіаді    10 
2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної 
складності 

1–15 

3. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми 1–4 

2. Науково-
дослідна 

1. Активна участь у роботі наукового гуртка (підготовка матеріалів для 
наукової дискусії, аналітичний огляд фахових джерел, підготовка 
проблемного повідомлення, підготовка доповіді тощо)     

5–20 

2. Участь у конкурсах наукових студентських робіт за проблематикою 5–15 
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навчальної дисципліни 
3. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

5–15 

4. Підготовка публікації в науковому виданні 20 
5. Оформлення сценарного плану дидактичної гри 10–20 
6. Участь у виконанні кафедральної науково-дослідної теми 5–15 

Разом  30 

 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення 

навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 

100 балів. 

Результати підсумкового контролю знань заносяться до індивідуального 

навчального плану студента та до відомості обліку успішності. 

 

 

6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу 

 

Кожна тема навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» 

подається у вигляді презентації, підготовленої  у програмі Microsoft Office 

Power Point і потребує наявності в аудиторії мультимедійного проектора.  

Практичні заняття проводяться з використання програмного пакету 

Microsoft Office. Підсумкове тестування з дисципліни в програмі ОреnTest та у 

системі Moodle. 

Загальне програмне забезпечення: пакет програмних продуктів Microsoft 

Office (Word, PowerPoint, Excel); мережеві сервіси Google. 

Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

освітнього процесу з навчальної дисципліни: 

Облікова політика підприємства: дистанційний курс з дисципліни для 

студентів  спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://el.puet.edu.ua/course. 

Інформаційно-правова система «ЛІГА: ЗАКОН»; 

Правові системи НаУ, МЕГА-НАУ (ЗАТ «Інформтехнологія); 

Прикладний програмний продукт на платформі «1С: Підприємство. Версія 

8.2»; 

Репозитарій ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/ 

?locale=uk; 

Сайт Асоціації користувачів Української науково-освітньої 

телекомунікаційної мережі «УРАН». Режим доступу: http://uran.net.ua.   
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