
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Заплановані результати навчання:
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи знань з підготовки облікової

інформації як основи для прийняття ефективних та обґрунтованих рішень на всіх рівнях управління
підприємством.

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення концептуальних засад використання
бухгалтерського обліку як інформаційного джерела системи управління підприємством; набуття вмінь
побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством; вивчення
методик і техніки надання облікової інформації для поточних та потенційних потреб управління
підприємством; формування професійних суджень у сфері бухгалтерського обліку в управлінні
підприємством, при розробці та реалізації стратегії підприємства.

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК):
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.

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.

Програмні результати навчання:
ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для

суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну
інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту
суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування.

ПР23. Вміти ідентифікувати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в
інституційному економічному середовищі, застосовувати техніки та методики надання облікової
інформації для актуальних  та потенційних потреб управління підприємством.

ПР24. Вміти формувати облікову інформацію за стадіями облікового процесу, контролювати
якість оперативної інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень.

Програма навчальної дисципліни:
Тема 1. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством.
Тема 2. Організація обліку в управлінні підприємством з використанням системи обліку витрат і

доходів за центрами відповідальності.
Тема 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності.
Тема 4. Підходи, системи, варіанти та загальна побудова внутрішньогосподарського обліку витрат

в управлінні підприємством.
Тема 5. Оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень.
Тема 6. Бухгалтерський обліку в управлінні вартістю та ризиками підприємства.
Тема 7. Бухгалтерський обліку при прийнятті екологічних та соціальних рішень.
Трудомісткість:
Загальна кількість годин 135 год. Кількість кредитів 4,5. Форма семестрового контролю екзамен.


