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Назва навчальної 

дисципліни 
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю 

Контактні дані 

розробників, які залучені 

до викладання 

Викладач: 

Кулик Вікторія Анатоліївна  

професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного 

контролю,  

д.е.н., професор 

Контакти:  

e-mail: viktoriia.kulyk@pdaa.edu.ua 

сторінка викладача:  

https://www.pdaa.edu.ua/people/kulyk-viktoriya-anatoliyivna 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Вивченню дисципліни передує перелік базових дисциплін, 

що передують її вивченню відповідно до структурно-

логічної схеми освітньої програми: «Моделі і методи 

прийняття рішень в аналізі та аудиті», «Облік і 

оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності», 

«Цифровий аналіз фінансових даних» 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» дозволяє 

оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками, пов’язаними із 

використанням обліку як інформаційної системи управління 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. 
Компетентності: 

Програмні результати навчання: 
загальні: фахові: 

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) 

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 

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 сем. контролю – 

екзамен. 

 

Структура курсу 
Години 

(лек/практ/сам) 

денна форма 
навчання 

Години 

(лек/практ/сам) 

заочна форма 
навчання 

Тема Вид завдань 

2/2/14 2/0/11 

Тема 1. Концептуальні засади побудови 

бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством 

Усне опитування 

Виконання практичних завдань 

Виконання завдань для самостійної роботи 

4/2/12 0/2/10 

Тема 2. Організація обліку в управлінні 

підприємством з використанням 

системи обліку витрат і доходів за 
центрами відповідальності 

Усне опитування 
Виконання практичних завдань 

Виконання завдань для самостійної роботи 

4/4/12 2/0/11 

Тема 3. Принципи, методики і техніки 

підготовки управлінської 

бухгалтерської звітності  

Усне опитування 

Виконання практичних завдань 

Виконання завдань для самостійної роботи 

4/4/12 0/2/10 

Тема 4. Підходи, системи, варіанти та 

загальна побудова 

внутрішньогосподарського обліку 
витрат в управлінні підприємством 

Усне опитування 
Виконання практичних завдань 

Виконання завдань для самостійної роботи 

4/4/11 2/2/8 

Тема 5. Оцінка очікуваних витрат для 

прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

Усне опитування 

Виконання практичних завдань 

Виконання завдань для самостійної роботи 

2/4/15 2/2/8 

Тема 6. Бухгалтерський обліку в 

управлінні вартістю та ризиками 

підприємства 

Усне опитування 

Виконання практичних завдань 

Виконання завдань для самостійної роботи 

2/4/13 2/0/9 

Тема 7. Бухгалтерський обліку при 

прийнятті екологічних та соціальних 

рішень 

Усне опитування 

Виконання практичних завдань 

Виконання завдань для самостійної роботи 

 

Політика оцінювання 

1. Академічна доброчесність: 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності 

та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної 

аграрної академії. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. 

2. Дедлайни та перскладання: 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/etychnyy-kodeks.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/etychnyy-kodeks.pdf


  

Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-30%). Перескладання 

поточного та підсумкового контролю відбуваються за наявності поважних причин з 

дозволу деканату. 

3. Система оцінювання:  

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни (денна форма) 
 

Назва теми 

Форми оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти1 
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Тема 1. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством 2 4 6 

20 

12 

Тема 2. Організація обліку в управлінні підприємством з використанням 
системи обліку витрат і доходів за центрами відповідальності 1 4 6 11 

Тема 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської 

бухгалтерської звітності 2 4 6 12 

Тема 4. Підходи, системи, варіанти та загальна побудова 
внутрішньогосподарського обліку витрат в управлінні підприємством 1 4 6 11 

Тема 5. Оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 2 4 6 12 

Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю та ризиками 
підприємства 1 4 6 11 

Тема  7. Бухгалтерський облік при прийнятті екологічних та соціальних 

рішень 1 4 6 11 

Екзамен    20 

Разом 10 28 42 20 100 

 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни (заочна форма) 

Назва теми 
 

Форми оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти2 
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Тема 1. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в 
управлінні підприємством 2  

2 

50 

20 

2 

Тема 2. Організація обліку в управлінні підприємством з використанням 

системи обліку витрат і доходів за центрами відповідальності  4 6 

Тема 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської 
бухгалтерської звітності 2  

2 

2 

Тема 4. Підходи, системи, варіанти та загальна побудова 

внутрішньогосподарського обліку витрат в управлінні підприємством  4 6 

Тема 5. Оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 
управлінських рішень 2  

2 

2 

Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю та ризиками 

підприємства  4 6 

Тема  7. Бухгалтерський облік при прийнятті екологічних та соціальних 
рішень  4 2 6 

Самостійна робота     

Контрольна робота    50 

Екзамен     20 

Разом 6 16 8 50 20 100 

 

                                           
1
 відповідно до розділу 9 робочої програми навчальної дисципліни 

2
 відповідно до розділу 9 робочої програми навчальної дисципліни 
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