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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Облік та оподаткування в управлінні підприємством» спрямована на формування у 
аспірантів   системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством. Завданням дисципліни є вивчення 
концептуальних засад ведення управлінського обліку, використання як інформаційного джерела для 
управління підприємством, нарахування та сплати податків; набуття вмінь побудови та трансформації 
бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Завдання проведення лекцій полягає у 
засвоєнні аспірантами теоретичних засад управління з урахуванням змін у внутрішньому та 
зовнішньому середовищах підприємства; освоєнні аспірантами основних засад формування 
ефективної системи оподаткування як важливої складової управління підприємством; формування у 
аспірантів цілісної системи теоретичних та практичних знань з курсу «Облік та оподаткування в 
управлінні підприємством». 

Структура дисципліни 
 

Години  Тема Результати навчання Завдання 

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

Знати структуру облікової інформації, її 
призначення та види, користувачів облікової 
інформації та їх інформаційні потреби, вимоги, 
яким має відповідати інформаційна система в 
обліку і звітності 

Тести, 
питання  

6 Тема 2. Господарський 
облік та звітність в 
інформаційній системі 
управління і оподатку-
вання підприємства 

Володіти концептуальними основами 
методології побудови господарського обліку, 
знати принципи побудови бухгалтерського 
обліку і звітності в управлінні, організації 
управлінського обліку на підприємстві 

Кейси 



 

 
 
6 
 
 
 

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

Знати види та форми внутрішньої звітності 
відповідно для задоволення інформаційних 
потреб різних користувачів облікової інформації,  
загальну побудову обліку доходів і витрат. 
Володіти методикою складання бюджетів для 
прогнозування витрат. Вміти організовувати 
контроль за виконанням бюджетів з метою 
управління витратами, доходами і результатами 
підприємства. 

Кейси  

 
 
 
6 
 
 
 
 

Тема 4.  Бухгалтерський 
облік в оподаткуванні 
підприємства 

Знати систему оподаткування в Україні і за 
рубежем, принципи формування облікової та 
податкової політики підприємства. Вміти 
нараховувати основні податки та їх 
інформаційне забезпечення: непрямі 
загальнодержавні податки, податки з доходів 
(прибутку) підприємства, з доходів фізичних 
осіб, інші загальнодержавні та місцеві податки і 
збори 

Кейси  

 
 
6 
 
 
 

Тема 5. Облік в 
ціноутворенні та 
управлінні вартістю 
підприємства 

Розуміти вплив на порядок ціноутворення 
положень облікової політики щодо витрат, 
доходів та фінансових результатів. Володіти 
методикою оцінки вартості підприємства, 
визначати роль бухгалтерського обліку у 
процесах формування та управління вартістю 
підприємства 

Кейси  

 
6 
 
 

Тема 6. Збалансована 
система показників у 
формуванні обліково-
аналітичного 
забезпечення управління 
підприємством 

Знати принципи формування на підприємстві 
системи показників для оцінки діяльності 
підприємства. порядок формування 
збалансованої системи показників. Вміти 
розробляти стратегічні карти для управління 
підприємством, давати оцінку функціонуванню 
необоротних  та оборотних активів (капіталу), 
виробничого процесу та збутової діяльності 

Тести, 
кейси 

 
5 
 
 

Тема 7. Облікова 
інформація для 
прийняття соціальних та 
екологічних рішень 

 Знати особливості обліку соціальних та 
екологічних витрат, принципи формування 
показників в системі бухгалтерського обліку і 
звітності для прийняття соціальних та 
екологічних рішень 

Дискусії, 
тести 

 
 
5 
 
 
 

Тема 8. Облікова 
інформація в управлінні 
ризиками підприємства 

Знати загальні підходи до оцінки невизначеності 
та ризику, види економічного та іншого ризику, 
систему обліку в процесі формування 
інформаційного забезпечення управління 
ризиками. Давати оцінку якості облікової 
інформації,  як запоруки об’єктивної оцінки 
економічних та інших ризиків. 

Кейси 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 
відбувається за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзамену заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 
лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником.  

Оцінювання 
 

Шкала оцінювання аспірантів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


