
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ________________(кодування за навчальним планом)
1
; 

2. Назва: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський);  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Левицька С.О., доктор 

економічних наук, проф. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання 

щодо облікової інформації. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський облік, 

Фінансовий облік, Управлінський облік, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Звітність 

підприємств, Облік і звітність суб’єктів  малого підприємництва; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо з зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Організація бухгалтерського обліку.  

12. Зміст курсу: Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством.  

Принципи, методики і техніки  підготовки управлінської бухгалтерської звітності. Особливості 

обліку та звітності центрами відповідальності: ЦВ «Витрат», ЦВ «Виручка (реалізація, збут), ЦВ 

«Прибутку», ЦВ «Інвестицій» (фінансування, постачання). Оцінювання очікуваних витрат для 

прогнозування та прийняття управлінських рішень. Облікова політика в ціноутворенні. 

Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства, економічна вигода як оцінка доходів 

(витрат). Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення на 

етапах управління підприємством. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 

підприємством. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних та соціальних рішень. 

Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства. 

 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. М.І. Бондар, Левицька С.О., Остапюк Н.А., О.О. Осадча. Облік в управлінні підприємством: 

навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2016. 422 с. 

2. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку: підручник (з грифом Міністерства освіти і 

науки України). Рівне: НУВГП, 2010. 230 с. 

3. Монастирський Г. Теорія організації: навчальний посібник. Київ: 2016.480 с. 

4. Голов С. С. Облік та аналітичне забезпечення управління підприємством протягом його 

життєвого циклу. Бухгалтерський облік та аудит.  2016, №4. С.13-18  

5. Про затвердження спрощеного Плану рахунків: Постанова Міністерства фінансів України від 19 

квітня 2016 року №186. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01 (дата звернення: 

24.03.2019). 

6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Указ Міністерства фінансів 

України від 30 листопада 1999 р. №291. URL:https://zakon.help/law/291/ (дата звернення: 

24.05.2019). 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції; елементи проблемної лекції; індивідуальні завдання; впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів; індивідуальні та групові науково-дослідні завдання; активна 

практика обговорення проблемних питань методики та організації підготовки форм звітності 

підсистем господарського обліку, обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків в динаміці 

показників, формулювання варіативних рішень щодо поліпшення фінансової діяльності суб’єкта; 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий, в кінці   семестру.  

 Поточний контроль (60 балів): тестування (Модуль - 1, Модуль - 2), опитування, підготовка 

індивідуальних науково-практичних робіт.    

16. Мова викладання: державна мова (українська). 

 

                                                 
                                                 Розробник:                                               Левицька С.О. 
                                                  
 
                                                Завідувач кафедри                                  Позняковська Н.М. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 

 1. Course code: _______; 

 2. Course title: Accounting in the management of the enterprise 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: IІ (Master's degree). 

5. Year of study:  (5) fifth. 

6. Semester. (9) ninth. 

7. Number of ECTS credits allocated: 3,0. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Svitlana Levytska, D. Sc. Economics, professor of the 

National University of Water and Environmental Engineering. 

9. Learning outcomes: As a result of studying this discipline the student must be able: 
• determine the information needs of users of accounting information in the management of the enterprise, to 

advise the management personnel of the entity regarding accounting information. 

10. Forms of  leaning organization: stationary and correspondence forms of education. 

11. Required previous courses: Accounting, Managerial accounting, Accounting for external 

economic activity, Reporting of enterprises, Accounting and reporting for subjects of small business; 
     Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Organization of Accounting. 

12. Course content: Accounting as the element of management system for the enterprise. Features of 

accounting and reporting for Centers of responsibility of managerial accounting. Estimation of expected 

costs in order to make  management decisions for future activity. Accounting policy for price formation. 

Accounting in the management of the value for the enterprise. Accounting for environmental and social 

decisions making. Sustainable system of indicators for the formation of accounting and analytical business 

support. Accounting for the management of enterprise’s risk. 

 
13. Recommended reading: 

1. M.I. Bondar, Levitskaya SO, N.A. Ostapyuk, O.O. Osadcha. Accounting in the management of the 

enterprise: a manual.  Rivne: NUVGP, 2016. 422 p. 

 2. Kuzhelny M.V., Levytska S.O. Organization of accounting: a textbook (with a stamp of the Ministry 

of Education and Science of Ukraine). Rivne: NUVGP, 2010.  230 p.  

3. Monastyrskyi G. (2008). Organization theory:  a tutorial. Kyiv: 2016. 480 p. 

4. Golov S. "Accounting and analytical support of enterprise management during its life cycle". 

Accounting and auditing. 2016, No 3,P.13-18 

5. On approval of abbreviated Plan of accounts: Decree of the Ministry of finance of Ukraine of  April 

19
th

, 2016, No. 186. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01. 

    6. Instruction on applying the Plan of accounts for assets, equity, liabilities and business activities of 

enterprises and organizations: Decree of The Ministry of finance of Ukraine of November 30
th

,1999, 

No.291. Available at: https://zakon.help/law/291/(accessed 23.03.2019). 

 

 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
16 lectures hours, 14 practical lessons hours, 60 independent work hours. Together - 90 hours. Methods: 

interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, individual research 

assignments, the use of the multimedia. 

 
15. Assessment methods and criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test at the end of the ninth semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

 
16. Language of teaching: the state language (Ukrainian). 

 

Head of the department: Natalya Poznyakovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


