
Програмові вимоги до підсумкового контролю з дисципліни «Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством» 

 

Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством 

1. Суть використовуваної для управління облікової інформації. 

2. Джерела надходження облікової інформації. 

3. Значення облікової інформації для керівників і менеджерів підприємства у процесі 

прийняття ними управлінських рішень.  

4. Місце облікової інформації в системі управління підприємством.  

5. Класифікація економічної інформації. 

6. Вимоги до економічної інформації. 

7. Принципи, яким повинна відповідати облікова інформація.  

8. Користувачі інформації.  

9. Призначення інформації.  

10. Якісні характеристика облікової інформації. 

11. Структура облікової інформації.  

12. Етапи формування облікової інформації для управління на рівні підприємств. 

 

Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством 

13. Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством.  

14. Місце бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. 

15. Сутнісна характеристика терміну «бухгалтерський облік» 

16. Наукове визначення предмета бухгалтерського обліку та його деталізація на об’єкти 

управління.  

17. Межа, в якій бухгалтерський облік відображає свій предмет.  

18. Загальноприйняті у міжнародній практиці принципи побудови бухгалтерського 

обліку в управлінні.  

19. Загальна структура побудови методології бухгалтерського обліку в управлінні.  

20. Форми організації бухгалтерського облікового процесу.  

21. Рух облікової інформації в процесі прийняття та виконання рішень. 

 

Тема 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської 

звітності 

22. Концепція управлінської звітності.  

23. Принципи формування і класифікація управлінської звітності.  

24. Класифікація вимог до системи управлінської звітності. 

25. Методи підготовки управлінських звітів.  

26. Методи подання управлінських звітів 

27. Характеристика методів накопичення інформації. 

28. Характеристика методів обробки (підготовки) інформації. 

29. Характеристика методів складання і подання управлінської звітності.  

30. Техніка підготовки показників і їх узагальнення у формах управлінських звітів 

відповідно до вимог користувачів.  

31. Напрями автоматизації процесів підготовки і подання управлінської звітності.  

32. Організаційне забезпечення системи управлінської звітності на підприємстві.  

 

Тема 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

33. Поняття очікуваних (релевантних) витрат.  

34. Основні критерії релевантності витрат.  

35. Поведінка витрат в релевантному діапазоні. 

36. Побудова моделі витрат для прогнозування. 

37.  Оцінювання існуючих альтернатив.  



38. Формування і оцінювання релевантної інформації про витрати під час прийняття 

управлінських рішень. 

 

Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні 

39. Підходи до трактування облікової політики у вітчизняній та зарубіжній фаховій 

літературі.  

40. Мета облікової політики.  

41. Завдання облікової політики. 

42. Предмет облікової політики. 

43. Законодавче регламентування облікової політики. 

44. Облікова політика як інструмент ціноутворення.  

45. Методи встановлення ціни.  

46. Характеристика методів встановлення ціни. 

47. Методичні підходи до розрахунку ціни на підприємстві.  

48. Витратні методи визначення ціни.  

49. Визначення ціни на основі попиту споживачів.  

50. Стратегії ціноутворення та особливості їх застосування в різних сферах діяльності 

підприємства. 

 

Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства 

51. Підходи до визначення поняття «вартість підприємства» та їх розвиток.  

52. Характеристика сучасних концепцій вартісної оцінки підприємства.  

53. Завдання бухгалтерського обліку в концепції управління вартістю підприємства.  

54. Оцінка ринкової вартості підприємства в системі інформаційних ресурсів 

бухгалтерських рахунків. 

 

Тема 7. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством 

55. Визначення збалансованої системи показників.  

56. Мета застосування збалансованої системи показників. 

57. Передумови побудови збалансованої системи показників.  

58. Переваги збалансованої системи показників. 

59. Недоліки збалансованої системи показників. 

60. Характеристика фінансової складової збалансованої системи показників.  

61. Характеристика маркетингової складової збалансованої системи показників. 

62. Характеристика складової збалансованої системи показників 

«Внутрішньогосподарські процеси». 

63. Характеристика складової збалансованої системи показників «Персонал». 

64. Вибір показників для кожної із складових системи.  

65. Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством із застосуванням збалансованої системи показників. 

 

Тема 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством 

66. Сучасна практика організації бухгалтерського обліку в системі управління 

підприємством.  

67. Характеристика інструментарію бухгалтерського обліку і звітності. 

68. Застосування інструментарію бухгалтерського обліку і звітності у процесі збирання, 

обробки та аналізу інформації необхідної для управління підприємством. 

 

Тема 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень 

69. Функціонування підприємства як екологічно-орієнтованої системи.  

70. Суть еколого-економічного потенціалу підприємства. 

71. Значення еколого-економічного потенціалу у виробничо-господарській діяльності 

суб’єкта господарювання.  



72. Формування екологічної стратегії.  

73. Інформаційне забезпечення управління еколого-економічними процесами 

функціонування підприємства та прийняття екологічних рішень.  

74. Поняття екологічного обліку  

75. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку. 

76. Сутність екологічної інформації. 

77. Суб’єкти формування та користувачі екологічної інформації.  

78. Об’єкти бухгалтерського спостереження, які пов’язані з екологічною діяльністю 

підприємства.  

79. Порядок розкриття у звітності інформації про екологічну діяльність. 

 

Тема 10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень 

80. Складові системи соціального управління.  

81. Інформаційне забезпечення прийняття соціальних рішень.  

82. Висвітлення в бухгалтерському обліку соціальної діяльності підприємства. 

83. Концепція соціального бухгалтерського обліку та складання не фінансової 

(соціальної) звітності.  

84. Поняття соціальної відповідальності. 

85. Види соціальної відповідальності. 

86. Соціальний пакет як інструмент мотивації та соціальної захищеності працівників 

підприємства.  

87. Характеристика його складових.  

88. Бухгалтерський облік операцій пов’язаних з реалізацією соціального пакету.  

89. Документальне забезпечення компонентів соціального пакету. 

 

Тема 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства 

90. Сутність і класифікація ризиків підприємства.  

91. Методи управління ризиками підприємства та їх вплив на систему бухгалтерського 

обліку. 

92. Взаємозв’язок господарських фактів, викликаних підприємницькими ризиками та 

об’єктів бухгалтерського обліку.  

93. Вплив ризику на капітал підприємства через зміну вартісного виміру об’єктів 

бухгалтерського обліку. 

94. Характеристика заходів, за якими відображаються результати управління ризиками 

в бухгалтерському обліку.  

95. Особливості бухгалтерського обліку операції зі страхування ризиків 

підприємницької діяльності.  

 

Тема 12. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку 

96. Поняття якості облікової інформації та бухгалтерського обліку.  

97. Показники якості інформаційного забезпечення.  

98. Характеристики, якими визначається якість облікової інформації.  

99. Фактори, що впливають на якість інформації.  

100. Напрями поліпшення якості, доступності та прогнозованості облікової 

інформації. 

 

 


