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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей
щодо підготовки та надання релевантної облікової інформації як основи для
прийняття обґрунтованих рішень в процесі управління діяльністю підприємства.
2. Завдання: ознайомлення з концептуальними засадами бухгалтерського
обліку як інформаційного джерела для управління діяльністю економічного
суб’єкта; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку як
інформаційно-комунікаційної системи в системі управління підприємством;
формування професійних суджень у сфері бухгалтерського обліку в управлінні
підприємством, при розробці та реалізації стратегії економічного суб’єкту.
3.
Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни:
знання і розуміння:
знання теорії, методики формування облікової інформації для сучасних та
потенційних потреб управління підприємством;
знання теоретичних, методичних та практичних засад використання облікової
інформації як інформаційного джерела в управлінні діяльністю економічного
суб’єкта;
розуміння концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як
інформаційного джерела для управління діяльністю економічного суб’єкта;
розуміння порядку формування бухгалтерської звітності для управління
підприємством;
розуміння сутності професійного судження та порядку його застосування в
бухгалтерському обліку.
застосування знань і розумінь:
уміння класифікувати облікову інформацію;
уміння організовувати формування облікової інформації за стадіями
облікового процесу;
уміння здійснювати підготовку бухгалтерської звітності з урахуванням
інформаційних потреб управління підприємством;
уміння формувати управлінську бухгалтерську звітність;
уміння визначати існуючі та потенційні інформаційні потреби користувачів
облікової інформації в управлінні підприємством;
уміння оцінювати якість облікової інформації, системи бухгалтерського
обліку та складання звітності;
уміння консультувати управлінський персонал підприємства з питань
управління бухгалтерським обліком;

уміння приймати управлінські рішення та формувати професійне судження
про побудову і трансформацію системи бухгалтерського обліку для потреб
управління підприємством;
уміння організовувати систему бухгалтерського обліку та звітності у
відповідності з вимогами менеджменту підприємства.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Значення і особливості облікової інформації в процесі
управління підприємством
Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством
Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління
підприємством
Тема 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської
бухгалтерської звітності
Змістовий модуль 2. Особливості використання облікової інформації за
умови застосування концепції вартісно-орієнтованого управління
Тема 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття
управлінських рішень
Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні
Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства
Тема 7. Збалансована система показників у формуванні обліковоаналітичного забезпечення управління підприємством
Тема 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні
підприємством
Тема 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень
Тема 10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень
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