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«Бухгалтерський облік в корпоративному управлінні» 

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними 

дисциплінами. 

Мета дисципліни – набуття здобувачем теоретичних і практичних знань щодо 

побудови ефективних моделей бухгалтерського обліку для забезпечення оптимізації 

корпоративного управління, підвищення дієвості його інструментів. 

Дисципліна «Бухгалтерський облік в корпоративному управлінні» відіграє важливу 

роль у забезпеченні реалізації прикладних пропозицій і апробації результатів наукового 

дослідження аспірантів, в частині практичного застосування теоретичної бази дослідження, а 

також побудови матриці елементів методології бухгалтерського обліку для надання 

пропозицій фінансового ефективного управління на основі синергетичного ефекту. 

Як вибіркова дисципліна, вона дозволяє здобувачам вищої освіти на третьому рівні 

сформувати цілісну систему знань щодо використання та систематизації існуючих моделей 

бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки суб’єкта господарювання з метою 

оптимізації використання його ресурсів, а також моделей корпоративного управління із 

застосування специфічних рис менеджменту складними корпоративними системами. 

Оскільки дисципліна містить широкий набір завдань, пов’язаних з вивченням світових 

і вітчизняних теорій та концепцій не лише з обліку, а й оподаткування, вона забезпечує 

розвиток практичного облікового мислення аспірантів. Це дозволяє формувати конкретні 

практичні пропозиції поєднання корпоративних систем бухгалтерського обліку, положень 

різних концептуальних основ та обґрунтованого їх вибору відповідно до характеристики 

конкретної корпоративної системи. Також серед вибіркових завдань, що становлять 

самостійну компоненту роботи студентів, пропонується широке коло дослідницьких вправ, 

пов’язаних з побудовою обліково-податкових матриць відповідно до теоретичної основи 

конкретного наукового дослідження здобувачів вищої освіти за третім рівнем, що закладає 

базу дисертаційної роботи аспірантів. 

Належний рівень англомовного академічного письма, достатній для комунікації в 

міжнародному науковому середовищі забезпечується включенням до вибіркових завдань, що 

становлять самостійну компоненту роботи студентів, вправ щодо роботи з іноземною (в т.ч. 

англомовною) літературою, включаючи її переклад, а також написання аспірантами наукових 

праць (тез, статей, монографій) іноземною мовою з подальшою їх публікацією. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Бухгалтерський облік в корпоративному управлінні» як 

навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів 

загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Аналітичне забезпечення управління 

суб'єктів господарювання», «Трансферне ціноутворення в міжнародному оподаткуванні», 

«Моделі міжнародного оподаткування», «Інформаційні системи і технології обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах глобалізації економіки». 

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач вищої освіти 

після опанування навчальної дисципліни. 

 Знання:  
методів, принципів бухгалтерського обліку, можливих моделей концептуальних основ 

бухгалтерського обліку та бухгалтерського контролю; види та специфіку корпоративних 

моделей бухгалтерського обліку, їх вплив на формування облікових політик, вибору 

концептуальної основи та набору облікових елементів для підвищення ефективності 

корпоративного управління; особливості та вимоги до організації різних елементів управління 

корпоративними утвореннями; 

 Уміння:  
визначати модель господарювання підприємства; сформувати правильну відповідну модель 

облікової політики; встановити оптимальну систему елементів методичного забезпечення 

бухгалтерського обліку з метою досягнення достовірної та релевантної оцінки бізнесу; 

сформувати систему внутрішнього та зовнішнього корпоративного контролю; 

 Комунікація:  



здатність працювати у міжнародному та вітчизняному просторі, навики системного розуміння 

проблеми, комплексних методів її вирішення та чіткого розуміння впливу облікової політики 

на систему фінансового управління корпоративного утворення, вміння розробити договірні 

політики в напрямку оптимізації фінансових ресурсів, забезпечивши високу якість облікової 

інформації та продуктів облікової системи. 

 Автономність та відповідальність:   

продемонструвати розуміння поєднання ресурсів і елементів облікової системи та 

інструментів податкового управління при розробці та апробації конкретних практичних 

впроваджень та пропозицій. 

3. Сфера реалізації набутих компетентностей. 

Володіння знанням моделей бухгалтерського обліку, його методів та інструментів, завдань і 

перспектив розвитку корпоративного управління дозволяє досягати синергетичного ефекту, 

оптимально поєднувати знання різних областей і наук, досягати вирішення проблем 

послідовно і на вищих рівнях. 

4. Зміст навчальної дисципліни за темами. 

Тема 1. Економічна основа інтегрованої звітності підприємства. 

Тема 2. Фундаментальні концепції інтегрованої звітності підприємства 

Тема 3. Принципи підготовки інтегрованої звітності підприємства 

Тема 4. Елементи інтегрованої звітності та її структура 

Тема 5. Бухгалтерська оцінка основних видів капіталу підприємства для цілей складання 

інтегрованої звітності 

Тема 6. Інформаційне забезпечення формування інтегрованої звітності 

Тема 7. Практика інтегрованої звітності у світі та в Україні. 

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти. 

Остап’юк Н.А. - д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування, e-mail: 

ostapiuk@ukr.net.  

6. Рекомендовані інформаційні джерела. 
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