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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні 

знання та набути практичні навички з особливостей формування сучасної 

системи обліково-аналітичного забезпечення, як інформаційної системи 

управління конкурентоспроможністю підприємства на усіх етапах його 

функціонування. 

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

– здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

– використовувати математичний інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

– здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; 

– проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий 

аналіз з метою прийняття управлінських рішень; 

– здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

 

Програмні результати навчання:  

– розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 

економічної і екологічної відповідальності підприємств; 

– визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; 

–  формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень; 

– володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств; 



– розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням 

обліково-аналітичної інформації; 

– застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

 

Короткий зміст курсу: 

Теоретичні основи обліково-аналітичного забезпечення 

конкурентоспроможністю підприємства. Місце бухгалтерського обліку в 

системі управління конкурентоспроможністю підприємством. Облікові 

інструменти в управлінні конкурентоспроможністю підприємством 

Формування обліково-аналітичного забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства на основі збалансованої системи показників. Використання 

облікової інформації на основі якісного підходу. Управління вартістю 

підприємства на основі даних бухгалтерського обліку. Облікове забезпечення 

політики ціноутворення підприємства. Облікове забезпечення управління 

витратами підприємства. Управління ризиками підприємства на основі 

облікових даних. 


