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Савченко Наталія Миколаївна (к.е.н., доцент) 

Профайл 

викладачів 
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Гайдучок Т. С. (0677800429) 

Савченко Н.М. (096 5463347) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 
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1. Анотація 

 

В сучасному ринковому середовищі менеджмент підприємства все частіше 

стикається із неординарними проблемами і завданнями, а їх вирішення потребує 

здійснення управлінських дій, які не є характерними для чинної практики та не 

можуть бути вирішені за допомогою використання наявних емпіричних знань. В 

таких умовах підвищується ризик прийняття неоптимальних управлінських рішень. 

Управлінський процес характеризується необхідністю формування та обробки 

соціально-економічної інформації, яку в рамках вирішення певної управлінської 

проблеми слід розглядати як інформаційне забезпечення. В контексті вирішення 

проблематики формування релевантного інформаційного забезпечення системи 

управління особливу роль відіграє проблема удосконалення процесу функціонування 

облікової системи підприємства та формування подальших напрямів її розвитку.  

Бухгалтерський облік є інформаційної моделлю системи підприємства, яка 

забезпечує ідентифікацію, обробку, узагальнення та передачу інформації про об’єкти, 

явища та процеси, пов’язані з його діяльністю, тому облікова система повинна 

розвиватись лише на основі врахування змін, що відбуваються в соціально-

економічному середовищі.  

На сучасному етапі розвитку економіки нагальними є вирішення проблем 

адаптації системи бухгалтерського обліку до потреб управління, а саме, до вирішення 

управлінських завдань в сферах ціноутворення, управління витратами, вартістю 

суб’єкта господарювання, його ризиками, соціальними та екологічними аспектами 

господарської діяльності. Крім цього, важливим напрямом удосконалення 

бухгалтерського обліку як засобу інформаційної підтримки управління є узгодження 

процедур обробки облікових даних та підготовки облікової інформації, що 

узагальнюється в бухгалтерській звітності, із методичними підходами до 

стратегічного управління на основі збалансованої системи показників.  

Навчальна дисципліна «Практика бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством» відповідає програмі однойменної нормативної дисципліни, 

забезпечує можливість кращого набуття теоретичних та практичних знань студентами 

магістерського рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Є важливою для 

одержання компетентностей фахівців з обліку і управління щодо об’єктів обліку.  

 

2. Мета  

 

Мета дисципліни – вивчення концептуальних засад використання 

бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; 

набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі 

управління підприємством. 
Вивчення дисципліни передбачає формування системи знань з теорії та 

практики застосування інформації, що дає бухгалтерський облік, для управління 

підприємством, отримання базових знань про інформаційну систему підприємства для 

збирання, обробляння, аналізу та інтерпретації такої інформації з метою прийняття 

управлінських рішень щодо покращення діяльності господарського суб’єкта та 

недопущення ризиків і банкрутства, підвищення ефективності управління. Значна 

увага при освоєнні дисципліни приділяється якості та оперативності отримання 
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інформації, що дає бухгалтерський облік, необхідної для прийняття управлінських 

рішень у процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств. Ця 

інформація має суттєве значення та використання у процесі планування, контролю та 

регулювання діяльності суб’єкта господарювання. 

 

3. Організація навчання 

 

Ознака курсу – обов’язкова компонента, 1 семестр 1 курсу освітнього ступеня 

магістр. 

Формат навчання – змішаний.  

Кількість годин навчання: 150 (42 – аудиторних, із них 14 лекцій і 28 

практичних та 108 – самостійної роботи). 

Курс включає 12 тем, які змістовно об’єднані у 2 модулі, як логічно завершені 

навчально-змістовні блоки з окремих тем спрямованих на формування конкретних 

фахових компетентностей. Заняття проходять у форматі лекцій, практичних занять, 

бесід, дискусій, презентацій, групової взаємодії з використанням мультимедійних 

засобів. 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

4. Результати навчання  

 

Після вивчення дисципліни студенти 

повинні 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;  

– сутність професійного судження та порядок його застосування в 

бухгалтерському обліку 

повинні вміти: 

– класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку 

для потреб управління;  

– організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового 

процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової 

інформації;  

– здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні 

потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, 

консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, 

розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності; 

– формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним 

об'єктом;  

– оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та 

бухгалтерську звітність;  

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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– застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних 

та потенційних потреб управління підприємством. 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

за навчальною дисципліною «Бухгалтерський облік і контроль в управлінні 

підприємством» відповідно до Стандарту 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

СК 02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства. 

СК 04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію 

для прийняття управлінських рішень. 

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в 

умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації 

СК 07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту 

і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК 08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері 

діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору. 

 

Програмні результати навчання(ПР) 

ПР 02. 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. 

ПР 04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 
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діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання. 

ПР 05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації 

для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР 06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації. 

ПР 07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої 

звітності суб’єктів господарювання. 

ПР 09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати 

й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР 10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

ПР 12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення 

системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та 

органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу 

ПР 13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. 

ПР 14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

ПР 17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

5. Політика курсу 

 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством  

Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством  

Процес прийняття управлінських рішень. Сутність та місце обліково-аналітичної 

інформації в інформаційному забезпеченні процесу управління підприємством. 

Класифікація облікової інформації. Користувачі облікової інформації. Обмеження 

облікової інформації для потреб управління. 

Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством 

Бухгалтерський облік як функція управління. Організаційні комунікації в 

системі управління. Комунікаційні бар’єри якості облікової інформації. 

Тема 3. Принципи, методи і техніки підготовки управлінської бухгалтерської 
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звітності  

Сучасні підходи та принципи до формування управлінської бухгалтерської 

звітності. Види управлінської бухгалтерської звітності та особливості формування її 

показників. Методичні підходи до формування бухгалтерської управлінської 

звітності. Порядок формування внутрішньофірмового регламенту підготовки 

управлінської бухгалтерської звітності. 

Тема 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

Основні методи і технології бюджетування витрат та прогнозування прибутку 

підприємства. Оцінювання очікуваних витрат та їх вплив на прийняття управлінських 

рішень. Методи оптимізації абсолютної величини витрат підприємства. 

Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні 

Завдання, функції ціноутворення та обліку витрат підприємства. Управління 

методами ціноутворення в управлінському обліку. Трансфертне ціноутворення: 

правова основа, податкові наслідки та контроль. 

Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства 

Особливості вартісно-орієнтованого підходу до управління. Підходи та методи 

оцінки вартості підприємства. Міжнародні моделі звітності про вартість 

підприємства. 

Модуль ІІ. Бухгалтерський облік для прийняття економічних, екологічних 

та соціальних управлінських рішень  

Тема 1. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством  

Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку 

як метод стратегічного управління. Методики розробки збалансованої системи 

показників на підприємстві. Система збалансованих показників як інструмент 

управління вартістю підприємства. 

Тема 2. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні  

підприємством  

Сучасний інструментарій корпоративного обліку за сегментами. Оцінка і її роль 

в інтерпретації показників звітності для потреб управління. Трансформація і 

консолідація показників звітності бухгалтерського обліку для формування інформації 

в процесі управління підприємством. 

Тема 3. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень  

Екологічний облік: сутність, проблеми впровадження та перспективи розвитку. 

Екологічна звітність: суть, зміст показників, форма та особливості розкриття. 

Тема 4. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень  

Специфіка соціального управління та його взаємозв’язок з бухгалтерським 

обліком. 

Оцінка вартості і цінності трудових ресурсів для цілей управління. Принципи і 

стандарти корпоративної соціальної звітності. 

Облік соціальної відповідальності. 

Тема 5. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства   

Облікова інформація в управлінні економічними ризиками підприємства. 

Управління бухгалтерськими ризиками для забезпечення безперервності діяльності 

підприємства.  

Тема 6. Якість обліково інформації та бухгалтерського обліку  
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Якісні характеристики облікової інформації. Методи забезпечення якості 

сучасних систем обліку. Оцінка якості облікової інформації. 

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми 

навчання 

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством  

1 Сутність і місце облікової інформації в 

управлінні підприємством 

11 1 2 8 

2 Бухгалтерський облік в інформаційній системі 

управління підприємством 

11 1 2 8 

3 Принципи, методи і техніки підготовки 

управлінської бухгалтерської звітності  

12 1 2 9 

4 Оцінювання очікуваних витрат для 

прогнозування та прийняття управлінських 

рішень 

13 1 4 8 

5 Облікова політика в ціноутворенні 11 1 2 8 

6 Бухгалтерський облік в управлінні вартістю 

підприємства 

14 2 2 10 

 Разом за змістовним модулем I 72 7 14 51 

Змістовий модуль ІІ. Бухгалтерський облік для прийняття економічних, 

екологічних та соціальних управлінських рішень 

1 Збалансована система показників у формуванні 

обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством 

16 2 4 10 

2 Інструментарій бухгалтерського обліку та 

звітності в управлінні  підприємством  

13 1 2 10 

3 Бухгалтерський облік для прийняття 

екологічних рішень 

13 1 2 10 

4 Бухгалтерський облік для прийняття соціальних 

рішень 

12 1 2 9 

5 Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 

підприємства   

13 1 2 10 

6 Якість обліково інформації та бухгалтерського 

обліку 

11 1 2 8 

 Разом за змістовним модулем II 78 7 14 57 

Всього годин 150 14 28 108 
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6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми 

навчання  

 

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством  

1 Сутність і місце облікової інформації в 

управлінні підприємством 

11 0,5 0,5 10 

2 Бухгалтерський облік в інформаційній системі 

управління підприємством 

10,5  0,5 10 

3 Принципи, методи і техніки підготовки 

управлінської бухгалтерської звітності  

11 0,5 0,5 10 

4 Оцінювання очікуваних витрат для 

прогнозування та прийняття управлінських 

рішень 

12,5  0,5 12 

5 Облікова політика в ціноутворенні 13,5 0,5 1 12 

6 Бухгалтерський облік в управлінні вартістю 

підприємства 

13,5 0,5 1 12 

 Разом за змістовним модулем I 72 2 4 66 

Змістовий модуль ІІ. Бухгалтерський облік для прийняття економічних, 

екологічних та соціальних управлінських рішень 

1 Збалансована система показників у формуванні 

обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством 

13,5 0,5 1 12 

2 Інструментарій бухгалтерського обліку та 

звітності в управлінні  підприємством  

13,5 0,5 1 12 

3 Бухгалтерський облік для прийняття 

екологічних рішень 

13  1 12 

4 Бухгалтерський облік для прийняття соціальних 

рішень 

13  1 12 

5 Бухгалтерський облік в управлінні ризиками 

підприємства   

13,5 0,5 1 12 

6 Якість обліково інформації та бухгалтерського 

обліку 

11,5 0,5 1 10 

 Разом за змістовним модулем II 78 2 6 70 

Всього годин 150 4 10 136 
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6.4. Зміст лекцій 

 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1. Суть і місце облікової інформації в управлінні підприємством  

1.1. Процес прийняття управлінських рішень.  

1.2. Сутність та місце обліково-аналітичної інформації в інформаційному 

забезпеченні процесу управління підприємством.  

1.3. Класифікація облікової інформації.  

1.4. Користувачі облікової інформації.  

1.5. Обмеження облікової інформації для потреб управління. 

Лекція 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством  

2.1. Бухгалтерський облік як функція управління  

2.2. Організаційні комунікації в системі управління  

2.3. Комунікаційні бар’єри якості облікової інформації 

Лекція 3 Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської 

звітності   

3.1. Сучасні підходи та принципи до формування управлінської бухгалтерської 

звітності.  

3.2. Види управлінської бухгалтерської звітності та особливості формування її 

показників.  

3.3. Методичні підходи до формування бухгалтерської управлінської звітності.  

3.4. Порядок формування внутрішньофірмового регламенту підготовки 

управлінської бухгалтерської звітності. 

Лекція 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

4.1. Основні методи і технології бюджетування витрат та прогнозування 

прибутку підприємства  

4.2. Оцінка очікуваних витрат та їх вплив на прийняття управлінських рішень  

4.3. Методи оптимізації абсолютної величини витрат підприємства   

Лекція 5. Облікова політика в ціноутворенні 

5.1. Завдання, функції ціноутворення та обліку витрат підприємства.  

5.2. Управління методами ціноутворення в управлінському обліку.  

5.3. Трансфертне ціноутворення: правова основа, податкові наслідки та 

контроль. 

5.4. Облікова політика як інструмент управління показниками фінансового 

стану підприємства. 

Лекція 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства 

6.1. Особливості вартісно-орієнтованого підходу до управління.  

6.2. Підходи та методи оцінки вартості підприємства.  

6.3. Міжнародні моделі звітності про вартість підприємства. 

Лекція 7. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством  

7.1. Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського 

обліку як метод стратегічного управління.  
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7.2. Методики розробки збалансованої системи показників на підприємстві.  

7.3. Система збалансованих показників як інструмент управління вартістю 

підприємства. 

Лекція 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні  

підприємством  

8.1. Сучасний інструментарій корпоративного обліку за сегментами.  

8.2. Оцінка і її роль в інтерпретації показників звітності для потреб управління.  

8.3. Трансформація і консолідація показників звітності бухгалтерського обліку 

для формування інформації в процесі управління підприємством. 

Лекція 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень  

9.1. Екологічний облік: сутність, проблеми впровадження та перспективи 

розвитку. 

9.2. Екологічна звітність: суть, зміст показників, форма та особливості 

розкриття. 

Лекція 10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень  

10.1. Специфіка соціального управління та його взаємозв’язок з бухгалтерським 

обліком. 

10.2. Оцінка вартості і цінності трудових ресурсів для цілей управління.  

10.3. Принципи і стандарти корпоративної соціальної звітності. 

10.4. Облік соціальної відповідальності. 

Лекція 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства   

11.1. Облікова інформація в управлінні економічними ризиками підприємства.  

11.2. Управління бухгалтерськими ризиками для забезпечення безперервності 

діяльності підприємства.  

Лекція 12. Якість обліково інформації та бухгалтерського обліку  

12.1. Якісні характеристики облікової інформації.  

12.2. Методи забезпечення якості сучасних систем обліку.  

12.3 Оцінка якості облікової інформації. 

 

6.5. Зміст практичних занять 

 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 

Заняття 1. Суть і місце облікової інформації в управлінні підприємством  

1. Сутність та значення економічної інформації. Облікова інформація в системі 

економічної інформації.  

2. Основні характеристики облікової інформації (специфіка облікової 

інформації, принципи та класифікація облікової інформації).  

3. Основні споживачі облікової інформації та їх класифікація.  

4. Вимоги до облікової інформації.  

5. Фази циклу опрацювання облікової інформації.  

6. Послідовність опрацювання облікової інформації: збір даних, аналіз кожної 

операції, перенесення даних до рахунків Головної книги, складання фінансових звітів.  

7. Річний цикл опрацювання облікової інформації.  

8. Облікова система та обліковий процес.  

Заняття 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 
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підприємством  

1. Інформаційні системи: поняття та класифікація.  

2. Структура інформаційних систем.  

3. Еволюція інформаційних систем, інформаційна система сучасного 

підприємства.  

4. Місце бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємства.  

5. Методологія створення інформаційної системи. 

Заняття 3 Принципи, методики і техніки підготовки управлінської 

бухгалтерської звітності   

1. Поняття та значення управлінської бухгалтерської звітності.  

2. Принципи управлінської бухгалтерської звітності та класифікації її форм.  

3. Вимоги до управлінської бухгалтерської звітності.  

4. Методики підготовки управлінської бухгалтерської звітності.  

5. Техніка підготовки управлінської бухгалтерської звітності.  

6. Критерії оцінки ефективності управлінської бухгалтерської явності.  

7. Інтегрована управлінська бухгалтерська звітність. 

Заняття 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

1. Очікувати витрати: поняття, склад та види.  

2. Стратегічне прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень та 

потреба в інформаційному забезпеченні.  

3. Потреба в оцінці майбутніх витрат при прийнятті управлінських рішень. 

Заняття 5. Облікова політика в ціноутворенні 

1. Сутність цінової політики підприємства та її аналіз як елемента ринкової 

стратегії підприємства.  

2. Основні етапи цінової політики підприємства.  

3. Процесний підхід як важлива передумова формування облікової політики з 

управлінською спрямованістю. 

4. Складники системи управління як об'єкти облікової політики. 

5. Склад елементів обліково-економічної політики для обґрунтованого процесу 

ціноутворення на підприємстві. 

Заняття 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства 

1. Методика визначення цін.  

2. Інформаційне забезпечення бухгалтерським обліком трансфертного 

ціноутворення.  

3. Основи теорії управління вартістю та оцінки бізнесу потреба в управлінні 

вартістю економічного суб’єкта (як напрям зниження рівня інформаційної ентропії та 

впливу загальної економічної нестабільності).  

4. Внутрішні (ендогенні) фактори вартості підприємства.  

5. Зовнішні (екзогенні) фактори вартості підприємства 

6. Види вартості бізнесу в залежності від управлінських потреб найбільш 

інформативними.  

7. Етапи визначення вартості компанії та їх інформаційне забезпечення.  

8. Балансова та ринкова вартість майна підприємства 

Заняття 7. Збалансована система показників у формуванні обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємством  

1. Сутність обліково-аналітичного забезпечення (функції та склад). 
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2. Основні стадії формування обліково-аналітичного забезпечення. 

3. Обліково-аналітична система.  

4. Збалансована система показників в управлінні підприємством (поняття та 

склад). 

5. Збалансована система показників як інформаційна підтримка стратегічного 

рівня управління компаніями. 

6. Проблеми запровадження системи збалансованої системи показників на 

підприємствах. 

Заняття 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні  

підприємством  

1. Фінансова звітність як компонент інформаційного забезпечення управління 

підприємством.  

2. Інтегрована модель звітності у реалізації концепції сталого розвитку.  

3. Переваги застосування інтегрованої звітності.  

4. Основні показники інтегрованої звітність в системі прийняття управлінських 

рішень 

Заняття 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень  

1. Загальні засади розвитку екологічного менеджменту як фактору сталого 

розвитку. 

2. Поняття екологічного менеджменту. 

3. Сутність та значення екологічного обліку. 

4. Екологічний облік як інформаційна підтримка прийняття екологічних рішень. 

5. Облік екологічних витрат. 

6. Облік екологічних зобов’язань 

7. Загальні засади розвитку екологічного контролю. 

8. Засади проведення екологічного аудиту. 

9. Екологічна звітність: сутність та склад. 

Заняття 10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень  

1. Соціальній облік в системі посилення корпоративної соціальної 

відповідальності. 

2. Загальні засади розвитку соціального обліку як основного джерела отримання 

інформація соціального спрямування. 

3. Особливості та основні напрямки обліку соціальних витрат. 

4. Порядок відображення показників соціального обліку в звітності. 

5. Контроль соціально-орієнтованих витрат. 

Заняття 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства   

1. Сутність та класифікація ризиків. 

2. Загальна характеристика системи управління ризиками. 

3. Інформаційна підтримка управління ризиками як напрям зниження рівня 

непередбачуваності. 

4. Класифікація ризиків підприємства для цілей бухгалтерського обліку. 

5. Ризики в прогнозуванні діяльності підприємства. 

Заняття 12. Якість обліково інформації та бухгалтерського обліку  

1. Якісні характеристики облікової інформації. 

2. Якість бухгалтерського обліку. 
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6.6. Завдання для самостійної роботи 

 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної 

дисципліни 

 

Тема 1. Суть і місце облікової інформації в управлінні підприємством  

1.1. Суть облікової інформації, її призначення та види.  

1.2. Користувачі облікової інформації та їх інформаційні потреби.  

1.3. Вимоги, яким має відповідати інформаційна система в обліку і звітності.  

1.4. Суттєвість інформації.  

1.5. Релевантність інформації. 

Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством  

2.1. Сутнісна характеристика терміну «бухгалтерський облік».  

2.2. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління підприємством.  

2.3. Концептуальні основи методології побудови бухгалтерського обліку.  

2.4. Принципи побудови бухгалтерського обліку в управлінні.  

2.5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Тема 3 Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської 

звітності   

3.1. Види бухгалтерської звітності.  

3.2. Принципи управлінської бухгалтерської звітності.  

3.3. Види та форми внутрішньої звітності відповідно до інформаційних потреб 

користувачів облікової інформації в управлінні підприємством.  

3.4. Методика формування показників  і техніка складання звітності для 

управління підприємством. 

Тема 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

4.1. Системи, варіанти та загальна побудова обліку витрат.  

4.2. Бюджет як інструмент оцінки очікуваних витрат в системі управління 

підприємством.  

4.3. Напрями та види бюджетного планування.  

4.4. Методика складання бюджетів для прогнозування витрат.   

4.5. Організація контролю за  виконанням бюджетів з метою управління 

витратами, доходами і результатами підприємства.   

Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні 

5.1. Релевантність інформації і процес прийняття управлінських рішень.  

5.2. Особливості ціноутворення на підставі даних про витрати, обсяг 

виробництва.  

5.3. Вплив законодавства на ціноутворення.  

5.4. Характеристика основних положень облікової політики в ціноутворенні.  

5.5. Вплив на порядок ціноутворення положень облікової політики щодо витрат, 

доходів та фінансових результатів.   

Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства 

6.1. Сутність вартості підприємства. Методи оцінки вартості підприємства.  

6.2. Бухгалтерський облік у процесах формування та управління вартістю 

підприємства. 



 
17 

6.3. Історична оцінка у процесах формування вартості підприємства.  

6.4. Справедлива вартість у бухгалтерському забезпеченні системи управління.  

6.5. Асиметрія облікової інформації в показниках вартості підприємства та 

методи її зниження. 

Тема 7. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством  

7.1. Сутність збалансованої системи показників.  

7.2. Порядок формування на підприємстві системи показників для оцінки 

діяльності підприємства.  

7.3. Розробка стратегічних карт як інструменту ефективного управління 

підприємством.  

7.4. Оцінка функціонування необоротних (основного капіталу) та оборотних 

активів (оборотного капіталу).  

7.5. Оцінка виробничого процесу та збутової діяльності. 

Тема 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні  

підприємством  

8.1. Фінансова звітність як елемент формування інформаційного середовища для 

управління підприємством.  

8.2. Інтегрована модель звітності підприємств.  

8.3. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану 

та результатів діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку та звітності.  

Тема 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень  

9.1. Еволюція бухгалтерського обліку в контексті розвитку соціальних відносин 

та напрями соціальної  й екологічної  політики підприємства.  

9.2. Особливості обліку соціальних витрат.   

9.3. Облік екологічних платежів та особливості  оподаткування в умовах 

прийняття екологічних рішень.  

Тема 10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень  

10.1 Специфіка соціального управління та його взаємозв’язок з бухгалтерським 

обліком. 

10.2. Оцінка вартості і цінності трудових ресурсів для цілей управління.  

10.3. Принципи і стандарти корпоративної соціальної звітності. 

10.4. Облік соціальної відповідальності. 

Тема 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства   

11.1. Загальні підходи до невизначеності і  ризику.  

11.2. Види економічного ризику.  

11.3. Роль обліку в процесі формування інформаційного забезпечення 

управління ризиками.  

11.4. Управління ризиками інструментами бухгалтерського обліку.  

Тема 12. Якість обліково інформації та бухгалтерського обліку  

12.1. Якість облікової інформації. 

12.2. Якість бухгалтерського обліку. 

 

6.6.2. Теми рефератів для самостійної підготовки в процесі вивчення 

навчальної дисципліни 

 

Теми рефератів формують та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять 
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з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. Проблеми і перспективи використання облікової інформації в управлінні 

підприємством у вітчизняних умовах. 

2. Проблеми і перспективи створення інформаційної системи підприємства. 

3. Порядок формування управлінської бухгалтерської звітності та критерії 

оцінки її ефективності. 

4. Проблеми і перспективи складання інтегрованої управлінської бухгалтерської 

звітності. 

5. Роль прогнозування в системі управління бізнесом. 

6. Вибір стратегії діяльності підприємства в умовах ринкової (або 

трансформаційної) економіки. 

7. Трансфертне ціноутворення на підприємстві (в банках) 

8 .Система інформаційного забезпечення стратегічної діяльності підприємства 

9. Концепція збалансованої системи показників у формуванні обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємством(банком). 

10. Проблеми запровадження системи збалансованої системи показників на 

підприємствах. 

11. Екологічний облік в системі розвитку екологічного менеджменту. 

12. Загальні засади здійснення екологічного аудиту. 

13. Екологічна звітність: сутність та склад. 

14. Соціальній облік в системі посилення корпоративної соціальної 

відповідальності. 

15. Порядок відображення показників соціального обліку в звітності. 

16. Аудит соціально-орієнтованих витрат. 

17. Інформаційна підтримка управління ризиками на підприємстві (в банках). 

 

 

6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни 

 

Теми дискусій формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавці і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

1. Управління як вид діяльності 

2. Якісні характеристики інформації 

3. Процес прийняття управлінських рішень на підприємстві 

4. Роль аналізу інформації для прийняття управлінських рішень 

5. Види обліку та використання його інформації для прийняття рішень 

6. Структура системи управління підприємством 

7. Облікова політика та прийняття управлінських рішень про її зміни 

8. Контроль інформації для прийняття управлінських рішень 

9. Використання інформації управлінського обліку для прийняття рішень 

10. Використання інформації фінансового обліку для прийняття рішень 

11. Прийняття управлінських рішень на основі даних стратегічного обліку 
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12. Організація управлінського обліку на підприємстві  

13. Використання інформації первинного обліку та облікових регістрів для 

прийняття рішень 

14. Використання інформації внутрішньогосподарської звітності для прийняття 

рішень 

15. Методи аналізу звітності підприємства 

16. Види звітності в Україні та в іноземних державах 

17. Міжнародна звітність 

18. Побудова внутрішньої звітності для прийняття управлінських рішень 

19. Склад форм управлінської звітності 

20. Охарактеризуйте існуючі концепції управління витратами: 

-концепція витратоутворюючих чинників (традиційне управління витратами, 

управління цільовими витратами);  

-концепція за функціональною системою (АВС);  

-концепція доданої вартості;  

-концепція альтернативних витрат;  

-концепція ланцюжка цінностей;  

-концепція трансакційних витрат;  

-концепція стратегічного управління витратами (SCM);  

-концепція витрат, що пов’язана з якістю.  

21. Розкрийте суть методів управління витратами: 

-стандарт-костінг (англ. – Standard Costing System);  

-директ-костінг (англ. – Direct Costing System);  

-абзорпшн-костінг (англ. – Absorption Costing);  

-АВС (англ. – Activitiy-Based Costing),  

-таргет-костінг (англ. – Target Costing),  

-СVР-аналіз (англ. – Cost –Volume-Profit),  

-кайзер-костінг (англ. -Kaizen Costing),  

-бенчмаркінг витрат (англ. -Benchmarking),  

-кост-кіллінг (англ. – Killing Costing),  

-LСС-аналіз (англ. – Life Cycle Costing),  

-метод VСС (англ. – Value Chain Costing 

22. Прийняття управлінських рішень на основі даних маржинального аналізу 

23. Собівартість продукції та використання її показників у процесі прийняття 

управлінських рішень  

24. Роль аналізу взаємозв’язку «витрати–обсяг діяльності–прибуток» у процесі 

прийняття управлінських рішень  

25. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

26. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку витрат та 

доходів за видами діяльності 

27. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку необоротних 

активів 

28. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку запасів 

29. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку дебіторської 

заборгованості 

30. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку зобов'язань 
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31. Прийняття управлінських рішень щодо використання капіталу підприємства 

32. Формування системи збалансованих показників 

33. Ключові показники ефективності та ключові показники результативності 

34. Розробка стратегічних карт з використанням збалансованої системи 

показників 

35. Застосування збалансованої системи показників в стратегічному управлінні 

вітчизняних і зарубіжних компаній 

36. Використання збалансованої системи показників при аналізі фінансової 

звітності. 

37. Концепції управління вартістю підприємства 

38. Стратегічний управлінський облік в управлінні вартістю підприємства 

39. Методи оцінки вартості підприємства. 

40. Концепції вартісної оцінки підприємства 

41. Методики ключових індикаторів вартості компаній 

42. Модель економічної доданої вартості 

43. Оцінка вартості компанії за даними фінансової звітності 

44. Етапи виникнення екологічного обліку 

45. Методики ведення екологічного обліку 

46. Стандарти природоохоронної діяльності 

47. Екологічна звітність про природоохоронну діяльність  

48. Удосконалення облікових інструментів в частині екологічного обліку 

49. Соціальні програми та соціальна звітність 

50. Прийняття управлінської звітності на основі інформації соціальної звітності. 

51. Облікова політика в ціноутворенні 

52. Види цін 

53. Трансфертні ціни та ціноутворення. 

54. Значення якості бухгалтерської інформації для прийняття управлінських 

рішень 

55. Характеристики, що відображають якість облікової інформації 

56. Вплив зміни якості облікової інформації на показники звітності 

57. Регулювання якості інформації 

58. Відповідальність за відображення інформації в обліку 

 

6.7. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

6.7.1. Методи навчання  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні оглядові лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання);  

2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи);  

3. Ділові ігри (групова форма роботи);  

4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 
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засобів навчання;  

5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів навчання 

для отримання зворотного зв’язку.  

Словесні і наочні методи використовуються під час лекцій та інструктажів. 

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, 

пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.  

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження та 

словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами 

виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, розрахункові. 

 

 

6.8. Система контролю 

 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компетентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
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 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

6.9. Оцінювання навчання 

 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 4 7 

2 4 7 

3 4 7 

4 6 9 

5 4 7 

6 5 8 

МК1 3 5 

Разом 30 50 

ІІ 

1 7 10 

2 4 7 

3 4 7 

4 4 7 

5 4 7 

6 4 7 

МК2 3 5 

Разом 30 50 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 

здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  
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6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 

окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 

 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компетентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 

6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками тем модуля  

 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 

навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 

тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну 

кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для 

одержання додаткових балів за підсумками модульного контролю 

 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 
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від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту можливості поліпшити результат 

модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з 

задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 

дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 

 

 

6.11. Рекомендована література 

 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ 

URL: https://zakon.rada.gov.ua 

2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Закон України від 

16.07.99 р. № 996-ХІV URL: https://zakon.rada.gov.ua 

3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua 

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV 

URL: https://zakon.rada.gov.ua 

5. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI 

URL: https://zakon.rada.gov.ua 

6. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. 

/ О.А.Лаговська, С. Ф. Легенчук, В. І. Кузь, С. В. Кучер. Житомир: Житомирський 

державний технологічний університет, 2017. 416 с.  

7. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: монографія 

/ Ю.А.Верига, О. В. Карпенко, О. Ф. Савченко, Т. П. Галушкіна, О. М. Губачова, А. В. 

Гриліцька. Полтава: Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооп. України. 2009. 337 c.  

8. Верхоглядова Н. І., Шило В. П., Ільїна С. Б. Бухгалтерський фінансовий 

облік: теорія та практика: навч.-практ. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 

536 с.  

9. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та 

підприємництві : монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с.  

10. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О. Теоретико-методологічні 

засади результативного управління розвитком підприємств: монографія. Київ : 

Компринт, 2017. 404 с. 

11. Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні 

стійкого розвитку економіки : монографія. Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2010. 440 с. 

12. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю 

підприємства: теоретико-методологічні концепції: монографія. Львів : ЛКА, 2012. 

389 с. 

13. Легенчук С. Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-

теоретичні аспекти: монографія. Житомир : ЖДТУ, 2017. 204 с.  

14. Мороз Ю. Ю. Обліково-інформаційна система моніторингу економічного 

потенціалу підприємства : монографія. Житомир : Рута, 2011. 352 с. 

15. Жиглей І. В. Бухгалтерський облік соціально-відповідальної діяльності 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/


 
25 

суб'єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : монографія. 

Житомир : ЖДТУ, 2010. 495 с. 

16.  Корягін М. В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського 

обліку : монографія Львів : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. 262 с. 

17. Лаговська О. А. Бухгалтерський облік для управління: гносеологічний та 

епістемологічний конфлікти : монографія / О. А. Лаговська; ред.: Ф. Ф. Бутинець; 

Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир, 2011. 344 с. 

18.  Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: 

забезпечення стійкого розвитку економіки України : монографія / Т. А. Бутинець, 

Т. В. Давидюк, І. В. Жиглей, І.В. Замула; за заг. ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир: 

ЖДТУ, 2012. 308 с 

19. Бухгалтер 911 – https://i.factor.ua/journals/buh911/ 

20. Місцеве самоврядування – https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/ 

21. Наукові горизонти – http://www.journal.znau.edu.ua/horizons 

22. Податки та бухгалтерський облік – https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/ 

23. Аудиторська палата України – https://www.apu.com.ua/ 

24. Державна служба статистики – http://www.ukrstat.gov.ua/ 

25. Законодавство України https://zakon.rada.gov.ua 

26. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України – http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

27. Міністерство фінансів України – https://www.mof.gov.ua/uk 

28. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 

https://www.nssmc.gov.ua/ 

29. Податкова служба України – http://sfs.gov.ua/ 

 

6.12. Питання при формуванні тестових завдань для оцінювання знань 

студентів за окремими темами навчальних модулів та одержання додаткових 

балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового модульного контролю 

 

Модуль І. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством  

Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством  

1. Сутність та склад економічної інформації. 

2. У чому особливості облікової інформації? Назвіть джерела та методи 

отримання інформації. 

3. Основні характеристики облікової інформації. 

4. Основні споживачі облікової інформації та їх класифікація. 

5. Вимоги до облікової інформації. 

6. Послідовність опрацювання облікової інформації. 

Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством  

1. Облікова система: поняття склад та характеристика 

2. Суть, зміст облікового процесу. 

3. Сутність та поняття інформаційних систем. 

4. Класифікація інформаційних систем. 

5. Структура інформаційних систем. 

6. Еволюція інформаційних систем. 

https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/
https://i.factor.ua/journals/buh911/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
http://www.journal.znau.edu.ua/horizons
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://www.apu.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://www.mof.gov.ua/uk
https://www.nssmc.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
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7. Інформаційна система сучасного підприємства. 

8. Місце бухгалтерського обліку в інформаційні й системі підприємства. 

9. Методологія створення інформаційної системи. 

Тема 3. Принципи, методи і техніки підготовки управлінської бухгалтерської 

звітності 

1. Поняття та значення управлінської бухгалтерської звітності. 

2. Принципи управлінської бухгалтерської звітності та класифікації її форм. 

3. Вимоги до управлінської бухгалтерської звітності. 

4. Методики підготовки управлінської бухгалтерської звітності. 

5. Техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності. 

6. Критерії оцінки ефективності управлінської бухгалтерської звітності. 

7. Інтегрована управлінська бухгалтерська звітність. 

8. Сутність обліково-аналітичного забезпечення (функції та склад). 

9. Основні стадії формування обліково-аналітичного забезпечення. 

10. Обліково-аналітична система. 

Тема 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

1. Етапи процесу підготовки та прийняття управлінських рішень.  

2. Методи побудови функції витрат.  

3. Теоретичне обґрунтування класифікаційних ознак для групування витрат.  

4. Вплив управлінських рішень на поведінку витрат.  

5. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень.  

Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні 

1. Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці.  

2. Ціноутворення на різних типах ринків та за різних видів цінової політики.  

3. Основні види цін.  

4. Відображення ціноутворення в обліковій політиці.  

5. Загальні питання облікової політики підприємства.  

6. Техніка здійснення облікової політики підприємства з питань ціноутворення. 

Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства 

1. Розвиток бухгалтерського обліку як засобу підвищення ефективності 

управління вартістю підприємства.  

2. Завдання бухгалтерського обліку в концепції управління вартістю 

підприємства.  

3. Управління вартістю підприємств.  

4. Напрями змін в бухгалтерському обліку внаслідок його переорієнтації на 

систему управління вартістю підприємства.  

5. Методи оцінки вартості підприємства та їх розвиток.  

6. Узгодженість методів оцінки вартості активів із стратегією управління 

підприємством.  

7. Формування ринкової вартості підприємства в системі показників 

бухгалтерського обліку.  

8. Оцінка ринкової вартості підприємства в системі інформаційних ресурсів 

бухгалтерських рахунків.  

9. Система збалансованих показників як інструмент управління вартістю 

підприємства: шляхи застосування.  
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10. Концептуальні підходи до системи управління вартістю підприємства.  

11. Методологічні засади оцінки балансових показників при визначенні вартості 

підприємства.  

12. Формування вартості підприємства за позабалансовими факторами.  

13. Методологія облікового відображення показників вартості підприємства.  

14. Відображення інформації про вартість підприємства у фінансовій звітності.  

15. Формування внутрішньої звітності про вартість підприємства як 

інформаційної основи управління. 

Модуль ІІ. Бухгалтерський облік для прийняття економічних, екологічних 

та соціальних управлінських рішень 

Тема 7. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством 

1. Збалансована система показників в управлінні підприємством (поняття та 

склад). 

2. Збалансована система показників як інформаційна підтримка стратегічного 

рівня управління компаніями. 

3. Проблеми запровадження системи збалансованої системи показників на 

підприємствах. 

Тема 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні  

підприємством 

1. Значення нормативного регулювання для бухгалтерського обліку та звітності.  

2. Призначення стандартів бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 

підприємством.  

3. Групування облікових стандартів.  

4. Особливості застосування плану рахунків бухгалтерського обліку на 

підприємствах і в організаціях України.  

Тема 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень 

1. Загальні засади розвитку екологічного менеджменту як фактору сталого 

розвитку. 

2. Сутність та значення екологічного обліку. 

3. Екологічний облік як інформаційна підтримка прийняття екологічних рішень. 

4.Облік екологічних витрат. 

5. Облік екологічних зобов’язань. 

6. Загальні засади розвитку екологічного контролю.  

7. Екологічна звітність: сутність та склад. 

Тема 10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень 

1. Соціальній облік в системі посилення корпоративної соціальної 

відповідальності. 

2. Загальні засади розвитку соціального обліку як основного джерела отримання 

інформація соціального спрямування. 

3. Особливості та основні напрямки обліку соціальних витрат. 

4. Порядок відображення показників соціального обліку в звітності. 

Тема 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства  

1. Сутність та класифікація ризиків. 

2. Загальна характеристика системи управління ризиками. 

3. Інформаційна підтримка управління ризиками як напрям зниження рівня 

непередбачуваності. 
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4. Класифікація ризиків підприємства для цілей бухгалтерського обліку. 

5. Ризики в прогнозуванні діяльності підприємства. 

Тема 12. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку 

1. Якісні характеристики облікової інформації та бухгалтерського обліку. 

2. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень. 

3. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 

підприємством. 

 


