
б у х г а л т е р с ь к и й  о б л ік  в  у п р а в л ін н і п ід п р и є м с т в о м

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
5,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; 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 
враховуючи інформаційні потреби управління підприємством; визначати існуючі та 
потенційні інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 
підприємством; оцінювати інформаційні потреби користувачів в управлінні підприємством; 
якість облікової інформації, системи бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність та місце облікової інформації в управлінні 
підприємством. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством. 
Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності. Якість 
облікової інформації та бухгалтерського обліку. Облікова політика в ціноутворенні. 
Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством. Оцінка 
очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський 
облік в управлінні вартістю підприємства. Збалансована система показників в стратегічному 
управлінні підприємством. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства. 
Бухгалтерський облік при прийнятті екологічних рішень. Бухгалтерський облік при прийнятті 
соціальних рішень.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  44 год., самостійна 
робота -  90 год., разом -  150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет»

http://library.iapm.edu.ua
2. Разработка сбалансированной системы показателей. Практичексое руководстве с

примерами. -  2-е изд., расшир. / Под ред.. А.М. Гершуна, Ю.С. Нефедьевой. -  М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2015. -  128 с.

3. Лаговська О.А. Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія
та методологія : монографія / О.А. Лаговська. -  Житомир : ЖДТУ, 2016. -  676 с.

4. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. - К.: Лібра, 20015. - 704с.
Викладач: Гуцайлюк Зіновій Володимирович, завідувач кафедри обліку і оподаткування, 
професор, д.е.н.

http://library.iapm.edu.ua

