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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Курс «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» є обов`язковим компонентом 

освітньої програми «Облік і оподаткування», і дисципліною, що містить основні відомості про 
теорію, методологію та практику формування облікової інформації для сучасних і потенційних 
потреб управління підприємством; теоретичні, методичні та практичні засади використання 
бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством; порядок 
формування бухгалтерської звітності для управління підприємством. 

Метою дисципліни є опанування студентами таких загальних компетентностей, як здатність 
розвивати та підвищувати свій професійний рівень на основі освоєння знань і методів роботи 
інноваційного характеру; здатність працювати в команді, вести наукові і ділові дискусії у сфері 
професійної діяльності; здатність проводити наукові дослідження у професійній діяльності та їх 
використання для прийняття управлінських рішень; здатність володіти сучасними технологіями 
отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх задля 
вирішення поставлених завдань; здатність до креативності та системного мислення. 

В ході вивчення дисципліни студенти набувають таких фахових компетентностей, як вміння 
формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень на всіх рівнях управління підприємством; організовувати обліковий процес та 
регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту 
підприємства; проводити наукові дослідження із застосуванням сучасного економетричного 
інструментарію з метою вирішення актуальних завдань обліку та аналізу суб’єкта 
господарювання; проектувати наказ про облікову політику, форми внутрішньої звітності для 
забезпечення керівництва необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень; 
застосовувати методичні прийоми аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з 
урахуванням стратегії розвитку підприємства; формувати фінансову звітність за національними та 
міжнародними стандартами, інтерпретувати й використовувати відповідну інформацію для 
прийняття управлінських рішень 
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2 семестр 
Модуль 1. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством 



 

Тема 1. Сутні 
сть і місце облі 
кової інформа 
ції в управлінні 
підприємством 

 
 

2/2 

Знати:  теорію,  методологію, практику 
формування  облікової  інформації для 
сучасних і потенційних потреб управління 
підприємством;  теоретичні,  методичні  та 
практичні   засади   використання 
бухгалтерського обліку як інформаційного 
джерела  в управлінні  підприємством; 
порядок  формування  бухгалтерської 
звітності  для  управління  підприємством; 
облік витрат для прийняття управлінських 
рішень;   струкутуру  облікової  політики; 
облік в управлінні вартістю підприємства. 
Вміти:  формувати та використовувати 
облікову  інформацію  для  прийняття 
обґрунтованих  управлінських  рішень  на 
всіх  рівнях  управління  підприємством  в 
цілях підвищення результативності та 
соціальної  відповідальності  бізнесу; 
організовувати обліковий  процес  та 
регламентувати   діяльність   його 
виконавців   у  відповідності  з  вимогами 
менеджменту  підприємства;  проектувати 
наказ про облікову політику,  створювати 
форми  внутрішньої  звітності для 
забезпечення   керівництва   суб’єкта 
господарювання необхідною інформацією 
з метою прийняття управлінських рішень; 
вести облік витрат та проводити їх аналіз з 
впливом  на  прийняття  управлінських 
рішень;  визначати  вартість  підприємства 
за даними бухгалтерського обліку. 
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Тема  2.  Бухгал 
терський облік 
в інформаційній 
системі 
управління 
підприємством 

 
2/2 

13

Тема 3. 
Принципи, мето 
дики   і  техніки 
підготовки 
управлінської 
бухгалтерської 
звітності 

 
2/2 

10

Тема  4.  Оціню 
вання  очікува 
них  витрат  для 
прогнозування 
та прийняття 
управлінських 
рішень 

 
4/4 

14

Тема 5. Обліко 
ва політика в 
ціноутворенні 

 
2/2 

10

Тема  6.  Бухгал 
терський облік 
в управлінні 
вартістю 
підприємства 

 
2/2 

10

Модульна КР 1 14/14     30
Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік для прийняття економічних, 

екологічних та соціальних управлінських рішень 
100 

Тема 7. 
Збалансована 
система 
показників у 
формуванні 
обліково- 
аналітичного 
забезпечення 
управління 
підприємством 

 
6/6 

Знати: структуру збалансованої системи 
показників у формуванні обліково- 
аналітичного забезпечення управління 
підприємством;  нормативно-правову базу 
з бухгалтерського обліку; соціальний та 
екологічний облік для управління 
підприємством; облік в управлінні 
ризиками підприємства; якісні показники 
облікової інформації та бухгалтерського 
обліку. 
Вміти: застосовувати методичні прийоми 
аналітичного забезпечення сучасних 
систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства; 
обґрунтовувати вибір і порядок 
застосування управлінських 

Підготовка 
доповідей, 
рефератів, 
презентацій. 
Виконання 
практичного 
завдання, 
самостійної 
роботи в 
moodle 
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Тема 8. 
Інструментарій 
бухгалтерськог 
о     обліку     та 
звітності в 
управлінні 

 
2/2 

11



 

підприємством   інформаційних технологій для обліку й 
аналізу в системі прийняття управлінських 
рішень з метою їх оптимізації; групувати і 
аналізувати інформацію щодо системи 
показників по об`єктах обліку у 
формуванні обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємством; 
аналізувати і застосовувати на практиці 
інструментарій бухгалтерського обліку та 
звітності в управлінні підприємством; 
вести і аналізувати результати соціального 
та екологічного обліку для управління 
підприємством;  аналізувати та 
контролювати ризики, які виникають при 
веденні обліку та прийнятті управлінських 
рішень; оцінювати інформаційні потреби 
користувачів, якість облікової інформації 
та бухгалтерської звітності. 

  

Тема 9. 
Бухгалтерський 
облік для 
прийняття 
екологічних 
рішень 

 
2/2 

14

Тема 10. 
Бухгалтерський 
облік для 
прийняття 
соціальних 
рішень 

 
2/2 

10

Тема 11. 
Бухгалтерський 
облік  в 
управлінні 
ризиками 
підприємства 

 
2/2 

11

Тема 12. Якість 
облікової 
інформації та 
бухгалтерськог 
о обліку 

 
2/2 

6

Модульна КР 2 16/16     30
Всього за 2 семестр 70 

Екзамен       30
Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу
лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний або сімейні
обставини). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати
коректні текстові посилання на використану літературу. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально 
(в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету). 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків

90-100 відмінно зараховано
74-89 добре
60-73 задовільно
0-59 незадовільно не зараховано

 


