
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Облік та оподаткування в управлінні підприємством» 

 
Загальний опис дисципліни. 
Бухгалтерському обліку відводиться важливе місце в управлінні підприємством. 

Облікова інформація служить основою при оподаткуванні суб’єктів господарювання. 
Вивчення роль обліку для управління і оподаткування підприємства сприяє 
фундаментальній підготовці фахівців третього рівня за спеціальністю «Облік і 
оподаткування». Уведення цього курсу зумовлене вимогами ринкового середовища 
функціонування підприємств, де важливою  проблемою є перетворення бухгалтерського 
обліку в ефективний засіб управління. Система бухгалтерського обліку підприємства 
забезпечує зовнішніх і внутрішніх користувачів оперативною, якісною, об’єктивною 
інформацією для прийняття на її основі важливих, виважених тактичних та стратегічних 
управлінських рішень. Від системи бухгалтерського обліку залежить рівень об’єктивності 
визначення кінцевих результатів діяльності суб’єктів господарювання, правильність 
нарахування різних податків і платежів. 

Метою вивчення курсу «Облік та оподаткування в управлінні підприємством» є 
формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для 
оподаткування та прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях 
управління підприємством. Важлива роль при цьому відводиться вивченню 
концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела 
для управління підприємством, набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського 
обліку в системі управління підприємством. Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних дисциплін (теорій і концепцій 
бухгалтерського обліку,  емпіричні методи в економіці, інформаційно-аналітичні 
технології в наукових пошуках та ін.), цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціалізованої літератури, активності на лекціях і практичних заняттях, самостійної 
роботи та виконання індивідуальних завдань. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у: 
 засвоєнні аспірантами теоретичних засад управління з урахуванням змін у 

внутрішньому та зовнішньому середовищах підприємства; 
 вивченні основних засад формування ефективної облікової системи як основи 

управління підприємством, формуванні та оцінці облікової політики з метою 
оптимального ціноутворення та оподаткування; 

 визначенні інформаційних потреб для різних груп користувачів облікової інформації, 
організації її підготовки  та подання; 

 об’єктивній  оцінці очікуваних витрат і доходів для прогнозування та прийняття 
управлінських рішень; 

 вмінні підібрати необхідний інструментарій та збалансовану систему показників у 
формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління та оподаткування 
підприємства; 

 здійсненні підготовки та складання внутрішньої звітності, необхідної для управління 
підприємством,  вироблення на її основі аналітичної оцінки майнового та 
фінансового стану й результатів діяльності суб’єкта господарювання. 
За своїм змістом дисципліна «Облік та оподаткування в управлінні 

підприємством» передбачає вивчення на лекційних і практичних  заняттях 
наступних тем: 

Тема 1. Сутність і значення облікової інформації в управлінні та оподаткуванні 
підприємства. 

Тема 2. Господарський облік та звітність в інформаційній системі управління і 
оподаткування підприємства. 



Тема 3. Оцінювання очікуваних доходів та витрат для прогнозування і прийняття 
управлінських рішень. 

Тема  4. Бухгалтерський облік в оподаткуванні підприємства. 
Тема  5. Облік в ціноутворенні та управлінні вартістю підприємства.  
Тема 6. Збалансована  система показників  у  формуванні  обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством.  
Тема 7. Облікова інформація для прийняття соціальних та екологічних рішень. 
Тема 8. Облікова інформація в управлінні ризиками підприємства. 
Індивідуальна робота здійснюється у таких формах: опрацювання та 

конспектування літературних джерел, збір і опрацювання практичного матеріалу, 
виконання індивідуальних завдань, підготовка доповідей з актуальних питань щодо ролі 
обліку в оподаткуванні та управлінні, їх обговорення на семінарах, наукових диспутах. 

Найменування  компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 
дисципліни «Облік та оподаткування в управлінні підприємством»: 

– здатність  виявляти, систематизовувати та прогнозувати тенденції розвитку  
обліку, впроваджувати сучасні методи і технології з метою підвищення якості облікової 
інформації для критичного оцінювання результатів досліджень;   

- здатність виконувати наукові дослідження, досягати та апробовувати наукові 
результати з питань удосконалення обліку і оподаткування для забезпечення ефективного 
управління. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 
забезпечує вивчення дисципліни: 

– використовувати наукові методи пізнання для виявлення проблем  розвитку 
бухгалтерського обліку як науки, а також володіти інноваційними методами формування 
облікової інформації для критичного оцінювання результатів досліджень; 

- демонструвати навички самостійного продукування та апробації науково-
теоретичних і практичних ідей з удосконалення бухгалтерського обліку та оподаткування 
для забезпечення  ефективного управління. 
 


