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Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.1 

2.2. Назва. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Ліпський Р. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

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. 

ПР03. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР04. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР05. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 

ПР06. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської 

та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР09. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень. 

ПР13. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації 

ПР14. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ПР15. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 



ПР16. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти 

пропозиції щодо їх вирішення. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством. Організація обліку в управлінні підприємством з 

використанням системи обліку витрат і доходів за центрами 

відповідальності. Принципи і методики техніки підготовки управлінської 

бухгалтерської звітності. Підходи, системи, варіанти та загальна побудова 

внутрішньогосподарського обліку витрат в управлінні підприємством. 

Оцінка очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських 

рішень. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю та ризиками 

підприємства. Бухгалтерський облік при прийнятті екологічних та соціальних 

рішень. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : 

підручник. Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Беленкова М. І. та ін. ; за ред. 

проф. М. Ф. Огійчука ; 6-те вид., перероб. і допов. К. : Алерта, 2011. 1042 с. 

2. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : 

підручник. Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Панченко Л. Г. та ін. ; за ред. 

проф. М. Ф. Огійчука ; 3-тє вид., перероб. і допов. К. : Алерта, 2009. 878 с. 

3. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студ. вищих навч. 

закл. за спец. «Облік і аудит»; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця ; вид. 7-ме 

перероб. та доп. Житомир : ПП «Рута», 2006. 832 с. 

4. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та 

практика : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. К. : Центр учбової 

літератури, 2008. 556 с. 

5. Маренич Т. Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях : підручник 

; за ред. В. Я. Амбросова ; 2-е вид., доп. та перероб. К. : ВД «Професіонал», 

2005. 896 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; виконання практичних 

завдань; тестовий контроль, контрольна робота, виконання завдань 

самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


