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2. Мета і завдання дисципліни «Облік та оподаткування в управлінні 
підприємством» 
 

2.1. Мета вивчення дисципліни 
Метою дисципліни «Облік та оподаткування в управлінні підприємством» є 

формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 
підприємством. 

 
2.2. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є вивчення дисциплін: «Філософія 
науки», «Методологія та організація наукових досліджень». «Іноземна мова в 
наукових дослідженнях», «Емпіричні методи у наукових дослідженнях», 
«Інформаційно-аналітичні технології в наукових пошуках». Паралельно з даною 
дисципліною аспіранти освоюють «Теорії і концепції бухгалтерського обліку», 
«Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект». 

 
2.3. Найменування та опис 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. 

 
 
2.4. Результати навчання: 
- 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. 

 
2.5. Завдання вивчення дисципліни 
Завданням дисципліни є вивчення концептуальних засад використання 

бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; 
набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі 
управління підприємством. 

 
 
 



3. Зміст дисципліни «Облік та оподаткування в управлінні 
підприємством» 

 
Змістовий модуль 1 

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

Облікова інформація, її призначення та види. Користувачі облікової 
інформації та їх інформаційні потреби. Вимоги, яким має відповідати інформаційна 
система щодо обліку і звітності. Суттєвість та релевантність інформації. Система 
оподаткування підприємства та її інформаційне забезпечення. Роль та використання 
облікової інформації в оподаткуванні підприємства. 

Література: 2; 5; 6; 7; 11; 20; 21; 23; 25; 26; 34; 36; 37. 

 

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

Сутнісна характеристика  господарського обліку та його роль в оподаткуванні 
та управлінні підприємством. Бухгалтерський облік і звітність як інформаційна 
система управління підприємством. Концептуальні основи методології побудови 
бухгалтерського обліку. Принципи побудови бухгалтерського обліку та звітності 
для управління.  Методика формування показників і техніка складання звітності для 
управління та оподаткування підприємства. Склад і показники податкової звітності. 

Література: 2; 3; 5; 6; 7; 11; 12; 17; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 30; 33; 34; 37. 
 
Тема 3. Оцінювання очікуваних доходів та витрат для прогнозування і 

прийняття управлінських рішень. 
Системи, варіанти та загальна побудова обліку доходів і витрат. Бюджет як 

інструмент оцінки очікуваних витрат в системі управління підприємством. Напрями 
та види бюджетного планування. Методика складання бюджетів для прогнозування 
витрат. Організація контролю за виконанням бюджетів з метою управління 
витратами, доходами і результатами підприємства.  

Література: 3; 5; 6; 8; 11; 12; 14; 17; 28. 
 
Тема 4.  Бухгалтерський облік в оподаткуванні підприємства. 
Система оподаткування в Україні і за рубежем. Облікова та податкова 

політика підприємства, їх взаємозв’язок та взаємозалежність.  Порядок 
оподаткування підприємства основними податками та інформація для їх розрахунку. 
Непрямі загальнодержавні податки та їх інформаційне забезпечення. Податки з 
доходів ( прибутку) підприємства. Податок з доходів фізичних осіб, що 
утримуються підприємством. Інші загальнодержавні та місцеві податки і збори, їх 
розрахунок та облікове представлення. Санкції за необ’єктивне подання інформації 
щодо податків і зборів. 

Література: 3; 5; 6; 11; 13; 14; 18; 24; 28; 32; 37. 
 
 



Змістовий модуль 2 

Тема 5. Облік в ціноутворенні та управлінні вартістю підприємства. 
Характеристика основних положень облікової політики в ціноутворенні. 

Вплив на порядок ціноутворення положень облікової політики щодо витрат, доходів 
та фінансових результатів. Сутність і методи оцінки вартості підприємства. 
Бухгалтерський облік у процесах формування та управління вартістю підприємства. 
Історична оцінка у процесах формування вартості підприємства. Справедлива 
вартість у бухгалтерському забезпеченні системи управління. Асиметрія облікової 
інформації в показниках вартості підприємства та методи її зниження. 

Література: 4; 5; 6; 11; 13; 14; 19; 28; 32; 37. 
 
Тема 6. Збалансована система показників у формуванні обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємством. 
Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 

підприємством. Сутність збалансованої системи показників. Порядок формування 
на підприємстві системи показників для оцінки діяльності підприємства. Розробка 
стратегічних карт як інструменту ефективного управління підприємством. Оцінка 
функціонування необоротних (основного капіталу) та оборотних активів 
(оборотного капіталу). Оцінка виробничого процесу та збутової діяльності. 

Література: 5; 6; 8; 10; 11; 26; 28; 14; 31; 32; 37. 
 
Тема 7. Облікова інформація для прийняття соціальних та екологічних 

рішень. 
Розвиток бухгалтерського обліку в контексті розвитку соціальних відносин та 

напрями соціальної й екологічної політики підприємства. Структура і облік 
соціальних витрат. Облік екологічних платежів та особливості оподаткування в 
умовах прийняття екологічних рішень. Відображення показників соціального обліку 
в звітності для прийняття соціальних та екологічних рішень. 

Література: 3; 5; 6; 9; 11; 12; 18; 29; 33; 36; 37. 
 
Тема 8. Облікова інформація в управлінні ризиками підприємства. 
Оцінка невизначеності та ризиків. Основні види економічного, соціального, 

екологічного та інших ризиків. Роль обліку в процесі формування інформаційного 
забезпечення управління ризиками. Управління ризиками з використанням 
інструментів бухгалтерського обліку. Якість облікової інформації як запорука 
об’єктивної оцінки економічних та інших ризиків. 

Література: 1; 2; 3; 5; 6; 11; 12; 35; 37. 
4. Структура залікового кредиту з дисципліни  

«Облік та оподаткування в управлінні підприємством» 
(денна форма навчання) 

 
Назва теми  Кількість годин 

Аудиторні години Самостійна робота 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Сутність і значення облікової 5 15 



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

6 14 

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

6 14 

Тема 4. Бухгалтерський облік в 
оподаткуванні підприємства 

6 14 

Змістовий модуль 2 
 

Тема 5. Облік в ціноутворенні та 
управлінні вартістю підприємства  

6 12 

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

6 12 

Тема 7. Облікова інформація для 
прийняття соціальних та екологічних 
рішень 

5 12 

Тема 8. Облікова інформація в управлінні 
ризиками підприємства 

5 12 

Разом 45 105 

 
 

 
5. Самостійна робота аспірантів  

 
№ 
з/п 

Тематика 
К-сть 
годин 

1.  Суть облікової інформації, її призначення та види. 4 
2.  Користувачі облікової інформації та їх інформаційні потреби. 2 
3.  Вимоги, яким має відповідати інформаційна система в обліку і звітності. 2 
4.  Суттєвість інформації. 2 
5.  Релевантність інформації. 2 
6.  Система оподаткування підприємства та її інформаційне забезпечення. 4 
7.  Бухгалтерський облік як інформаційна система для управління 

підприємством. 
4 

8.  Концептуальні основи методології побудови бухгалтерського обліку. 2 
9.  Принципи побудови бухгалтерського обліку в управлінні. 2 
10.  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 2 
11.  Облікова інформація у податкових розрахунках. 4 
12.  Види бухгалтерської звітності. 2 
13.  Принципи управлінської бухгалтерської звітності. 2 
14.  Види та форми внутрішньої звітності відповідно до інформаційних потреб 

користувачів облікової інформації в управлінні підприємством. 
2 

15.  Методика формування показників і техніка складання звітності для 
управління підприємством. 

4 

16.  Склад і показники податкової звітності. 4 
17.  Системи, варіанти та загальна побудова обліку витрат. 2 



18.  Бюджет як інструмент оцінки очікуваних витрат в системі управління 
підприємством. 

4 

19.  Напрями та види бюджетного планування. 2 
20.  Методика складання бюджетів для прогнозування витрат. 4 
21.  Організація контролю за виконанням бюджетів з метою управління 

витратами, доходами і результатами підприємства 
2 

22.  Облікова та податкова політика підприємства, їх взаємозв’язок та 
взаємозалежність. 

4 

23.  Непрямі загальнодержавні податки та їх інформаційне забезпечення. 2 
24.  Податки з доходів ( прибутку) підприємства.  2 
25.  Податок з доходів фізичних осіб, що утримуються підприємством.  2 
26.  Інші загальнодержавні та місцеві податки і збори, їх розрахунок та облікове 

представлення.  
2 

27.  Вплив на порядок ціноутворення положень облікової політики щодо витрат, 
доходів та фінансових результатів  

2 

28.  Сутність та методи оцінки вартості підприємства. 3 
29.  Бухгалтерський облік у процесах формування та управління вартістю 

підприємства. 
2 

30.  Історична оцінка та справедлива вартість у бухгалтерському забезпеченні 
системи управління. 

2 

31.  Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 
підприємством. 

2 

32.  Сутність та порядок формування збалансованої системи показників. 4 
33.  Розробка стратегічних карт як інструменту ефективного управління 

підприємством. 
3 

34.  Оцінка функціонування необоротних (основного капіталу) та оборотних 
активів (оборотного капіталу). 

2 

35.  Особливості обліку соціальних витрат. 2 
36.  Облік екологічних платежів та особливості оподаткування в умовах 

прийняття екологічних рішень. 
3 

37.  Напрями соціальної й екологічної політики підприємства 2 
38.  Роль обліку в процесі формування інформаційного забезпечення управління 

ризиками. 
3 

39.  Управління ризиками інструментами бухгалтерського обліку. 2 
40.  Якість обліку та облікової інформації. 3 
 Разом 105 

 
 
6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни «Облік та оподаткування в управлінні 

підприємством» використовуються такі засоби оцінювання та методи 
демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 
- поточне опитування; 
- аналітичні звіти, реферати; 
- розрахункові та розрахунково-аналітичні роботи; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- виступи на наукових заходах; 
- екзамен. 
 
 



7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Облік та 

оподаткування в управлінні підприємством» визначається за шкалою оцінювання: 
 

Шкала оцінювання: 
 

За шкалою 
ТНЕУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 
65-74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю 
повторного складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 
 
 
 
8.  Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 
 

№ 
з/п 

Найменування Номер 
теми 

1. Наказ про облікову політику підприємства 5 
2. Облікові документи щодо здійснення господарських операцій 7 
3. Приклад бюджету витрат для прогнозування на наступні звітні 

періоди 
4 

4. Форми фінансової звітності 8 
5. Таблиця коефіцієнтного аналізу фінансового стану підприємства 7 
6. Методичні поради і завдання для проведення практичних занять 

та самостійної роботи з курсу «Облік і оподаткування в 
управлінні підприємством» для аспірантів за спеціальністю 071 
«Облік  і  оподаткування» / Укл.  Задорожний З.В., Омецінська 
І.Я. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 44 с. 

1-8 

7. Методичні поради і завдання для підготовки з дисципліни 
«Облік і оподаткування в управлінні підприємством» для 
аспірантів за спеціальністю 071 «Облік  і  оподаткування»  
/ Укл.  Задорожний З.В., Омецінська І.Я. – Тернопіль: ТНЕУ, 
2016. 20 с. 

1-8 

8. Методичні поради і завдання для самостійної роботи з 
дисципліни «Облік і оподаткування в управлінні 
підприємством» для аспірантів за спеціальністю 071 «Облік  і  
оподаткування» / Укл.  Задорожний З.В., Омецінська І.Я.  

1-8 



Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 14 с. 
9. Опорний конспект лекцій з курсу «Облік та оподаткування в 

управлінні підприємством»» для аспірантів за спеціальності 
«Облік  і  оподаткування». Тернопіль: ТНЕУ, 2016.  68 с. 

1-8 

10. Електронний навчально-методичний комплекс з курсу «Облік та 
оподаткування в управлінні підприємством» 

1-8 

11. Мультимедійне обладнання 1-8 
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