
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ»  

для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня «Магістр» 
 спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 
Цикл професійної та практичної підготовки.  
Загальна кількість годин та кредитів – 120 години / 4 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування».  

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних і 
практичних знань про побудову бухгалтерського обліку – фінансового та 
внутрішньогосподарського – в системі управління підприємством 
виробничого та комерційного характеру; принципів побудови 
бухгалтерського обліку, фінансового обліку пасивів, активів, фінансового та 
внутрішньогосподарського обліку витрат, доходів фінансових результатів, а 
також питання звітності в управлінні підприємством.  

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та 
практичних основ управлінських інформаційних систем за їх видами, 
рівнями та функціональним призначенням, методів постановки контрольно-
аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських задач, набуття знань 
їх розв'язувати. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в 

управлінні підприємством. 
Тема 2. Предметна сутність бухгалтерського обліку. 
Тема 3. Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні. 
Тема 4. Організаційна побудова бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством. 
Тема 5. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку. 
Тема 6. Облік в управлінні пасивом – власністю (капіталом 

засновників та учасників господарського процесу). 
Тема 7. Облік в управлінні активами підприємства. 
Тема 8. Фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та 

фінансовими результатами діяльності. 
Тема 9. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського 

обліку. 
Тема 10. Підходи, системи, варіанти та загальна побудова 

внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво. 
Тема 11. Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік виробничої 

діяльності за методом повних затрат у собівартості продукції. 
Тема 12. Внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за 



методом неповних затрат у собівартості продукції. 
Тема 13. Побудова змішаних варіантів внутрішньогосподарського 

обліку затрат. 
Тема 14. Бухгалтерська фінансова звітність: основи побудови та аналізу. 
Тема 15. Вимоги та організаційне забезпечення фінансової звітності. 
Тема 16. Аналіз фінансової звітності. Використання її показників в 

управлінні підприємством. 


