Навчальна дисципліна
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ»
Якісні зміни у системі управління діяльністю суб’єктів господарювання зумовлюють
потребу у нових підходах презентування інформації з метою задоволення потреб внутрішніх
користувачів. Саме бухгалтерський облік в управлінні економічним суб’єктом як частина
інформаційної системи забезпечує необхідну інформацію для оцінки, прогнозування,
контролю, аналізу альтернативних варіантів управлінських дій з метою підвищення
ефективності господарювання, примноження майна власника, створення доданої вартості.
Метою викладення навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні
підприємством” є: формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи
для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління
підприємством.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні
підприємством” є:
1) вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як
інформаційного джерела системи управління підприємством;
2) набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі
управління підприємством;
3) вивчення методик і техніки надання облікової інформації для сучасних та
потенційних потреб управління підприємством;
4)формування професійних суджень у сфері бухгалтерського обліку в управлінні
підприємством, при розробці та реалізації стратегії підприємством.
Компетенції:
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.
Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем
менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності,
ризику та/або асиметричності інформації.
Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні
методи фінансового та управлінського обліку,
аналізу,аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері
діяльності
суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту
підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування
Програмні результати:
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;
Уміти класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку
для потреб управління;
Здатність організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового
процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової
інформації;
Здатність здійснювати підготовку бухгалтерської звітності враховуючі інформаційні
потреби управління підприємством; визначати існуючі та потенційні інформаційні потреби
користувачів облікової інформації в управлінні підприємством; консультувати
управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, наданої в бухгалтерських
звітах та розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності;
Вміння оцінювати інформаційні потреби користувачів в управлінні підприємством;
оцінювати якість облікової інформації, системи бухгалтерського обліку та бухгалтерської

звітності;
Здатність формувати думку та професійне судження про побудову та трансформацію
системи бухгалтерського обліку для потреб управління підприємством; вміти застосовувати
техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб
управління підприємством

