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Анотація 

Дисципліна спрямована на здатність до підготовки та використання облікової інформації як основи для прийняття управлінських рішень 
на всіх рівнях управління підприємством, впроваджувати політику підвищення ефективності  результативності та соціальної 
відповідальності бізнесу, формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 
обліку,  аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

Мета та цілі Полягає у формуванні у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок в підготовці та наданні релевантної облікової 
інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в ході управління діяльністю підприємства. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Організовувати функціонування та розвиток системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 
менеджменту суб’єктів господарювання. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та демонструвати вміння 
застосовувати методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Організація і методика аудиту», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Сутність і місце облікової інформації 
в управлінні підприємством 

Практична 
робота 1 

Трансформація бухгалтерського обліку відповідно до 
вимог системи управління підприємством в умовах 
інформаційного суспільства 
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Характеристика облікової інформації та 
її значення для задоволення потреб 
користувачів 

Лекція 2 Бухгалтерський облік в 
інформаційній системі управління 
підприємством 

Практична 
робота 2 

Концептуальні засади побудови бухгалтерського 
обліку в управлінні підприємством Використання в управління показників 

фінансової та управлінської звітності 

Лекція 3 Принципи, методики і техніки 
підготовки управлінської 
бухгалтерської звітності 

Практична 
робота 3 

Роль, значення та завдання управлінської 
бухгалтерської звітності для прийняття управлінських 
рішень. Принципи розробки та методи підготовки та 
управлінської бухгалтерської звітності 

Структура процесу підготовки та 
використання для аналізу 
управлінської бухгалтерської звітності 

Лекція 4 Оцінювання очікуваних витрат для 
прогнозування та прийняття 
управлінських рішень 

Практична 
робота 4 

Моделі поведінки витрат та визначення функцій 
витрат для прогнозування та прийняття 
управлінських рішень 

Організація інформаційних потоків в 
процесі прогнозування 

Лекція 5 Облікова політика в ціноутворенні Практична 
робота 5 
 

Роль і значення ціноутворення в економічному 
механізмі підприємства Облікове забезпечення формування, 

встановлення і управління ціною 

Лекція 6 Бухгалтерський облік в управлінні 
вартістю підприємства 

Практична 
робота 6 

Теоретико-методологічні та концептуальні складові 
оцінки вартості підприємства в бухгалтерському 
обліку 

Концептуальні підходи до системи 
управління вартістю підприємства 

Лекція 7 Збалансована система показників у 
формуванні обліково-аналітичного 
забезпечення управління 
підприємством 

Практична 
робота 7 

Характеристика сучасних методів управління на 
підприємстві та обґрунтування необхідності 
запровадження збалансованої системи показників 

Методичні підходи до формування 
системи показників оцінки діяльності 
підприємства 

Лекція 8 Інструментарій бухгалтерського 
обліку та звітності в управлінні 
підприємством 

Практична 
робота 8 

Інструментарій бухгалтерського обліку: склад і 
можливості використання Звітність в системі інформаційного 

забезпечення управлінських рішень 

Лекція 9 Бухгалтерський облік для прийняття 
екологічних рішень 

Практична 
робота 9 

Шляхи розвитку бухгалтерського обліку екологічної 
діяльності в умовах стійкого розвитку економіки. 
Екологічна інформація в бухгалтерській звітності 
суб’єкта господарювання 

Поняття. Визнання та класифікація 
об’єктів екологічної діяльності 
підприємства 

Лекція 10 Бухгалтерський облік для прийняття 
соціальних рішень 

Практична 
робота 10 

Шляхи розвитку бухгалтерського обліку соціальної 
відповідальної діяльності підприємства. Формування 
системи показників звітності про соціально 
відповідальну діяльність суб’єкта господарювання 

Концепція соціальної відповідальності 
бізнесу як визначальний чинник 
трансформації бухгалтерського обліку 

Лекція 11 Бухгалтерський облік в управлінні 
ризиками підприємства 

Практична 
робота 11 

Характеристика сучасних концепцій управління 
ризиками підприємства. Роль та місце 
бухгалтерського обліку в управлінні ризиками 

Ризики підприємства: види, 
вимірювання та управління ними. 
Інструментарій бухгалтерського обліку: 
склад і можливості використання.  

Лекція 12 Якість облікової інформації та 
бухгалтерського обліку 

Практична 
робота 12 

Порядок оцінки якості бухгалтерського обліку та 
сформованої інформації для управління 
підприємством 

Якість облікової інформації в системі 
забезпечення економічної безпеки 
суб’єкта господарювання 
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Формування системи показників звітності про соціально відповідальну діяльність суб’єкта господарювання. Ризики підприємства: види, вимірювання та 
управління ними. Роль і значення ціноутворення в економічному механізмі підприємства. Характеристика сучасних методів управління на підприємстві та 
обґрунтування необхідності запровадження збалансованої системи показників. Шляхи розвитку бухгалтерського обліку екологічної діяльності в умовах 
стійкого розвитку економіки. Трансформація бухгалтерського обліку відповідно до вимог системи управління підприємством в умовах інформаційного 
суспільства. Звітність в системі інформаційного забезпечення управлінських рішень. Моделі поведінки витрат та визначення функцій витрат для 
прогнозування та прийняття управлінських рішень. Теоретико-методологічні та концептуальні складові оцінки вартості підприємства в бухгалтерському 
обліку.  

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту звертатись до 
завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


