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2. АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна  спрямована на формування у фахівців фундаментальних знань і практичних навичок в області обліково-аналітичного 

забезпечення управлінської діяльності на підприємстві. Даний курс висвітлює значення обліково-аналітичної системи у зростанні 

ефективності господарювання, дослідження її елементів та ролі інформаційного забезпечення підприємства у прийнятті науково-
обґрунтованих управлінських рішень. Оволодіння перспективними організаційно-управлінськими методами досліджень обліково-



аналітичного забезпечення підприємства дозволить слухачам гнучко реагувати на зміни в обліковій політиці підприємства, ефективно 

мислити та діяти. 

 

 

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення дисципліни є: комплексне розв’язання проблем обліково-аналітичного забезпечення управління суб’єктів 

господарювання шляхом розробки теоретичних і практичних рекомендацій та пропозицій в рамках комплексного підходу до побудови 

обліково-аналітичної системи управління в цілому та розвитку бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності зокрема, що 

спрямовано на забезпечення інформаційних потреб системи управління та зовнішніх користувачів.  

 

Завдання навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності":  

- концептуальна постановка завдання обліково-аналітичного забезпечення управлінської діяльності;  

- формування обліково-аналітичної інформації для забезпечення системи управління;  

- використання методичного інструментарію обліково-аналітичного забезпечення управлінської діяльності;  

- організація обліково-аналітичного забезпечення управлінської діяльності;  

- формування системи показників, яка найбільш оптимально характеризує обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності;  

- виявлення стимулюючих або загрожуючих чинників;  

- оцінювання ризиків та ймовірності банкрутства підприємства;  

- перевірка фінансових та виробничих можливостей потенційних контрагентів;  

- оцінювання та діагностика фінансово-економічного стану та фінансово-економічної стійкості організації;  

- оцінювання та аналіз стану економічної безпеки;  

- перевірка достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності;  

- аналіз схем шахрайства з даними бухгалтерського обліку;  

- проведення внутрішньогосподарського контролю в управлінні дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства;  

- розроблення комплексу рекомендацій для зниження ризиків підприємства та розроблення антикризових заходів.  

 

 

 

4. ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ: 

 

Для денної форми навчання: 



Викладання курсу передбачає традиційні лекційні заняття із застосуванням інтерактивних методів навчання, поєднуючи із практичними 

роботами та передбачає виконання завдань самостійної роботи.  

Формат очний (offline / Face to face). 
 
 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 

У результаті вивчення  дисципліни аспірант повинен отримати такі результати навчання:  

Знання: 

- методів вивчення процесів, які відбуваються у зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства;  

- принципів організації та функціонування системи обліково-аналітичного забезпечення на підприємстві;  

- техніки моніторингу і критеріїв оцінювання методів та результатів управлінської діяльності підприємства; 

- вимоги до професійних якостей та змісту діяльності аналітика з обліково-економічного забезпечення підприємства.  

Уміння: 

-  гнучко реагувати на зміни в обліковій політиці підприємства, грамотно використовувати дані обліку для управління; 

-  використовувати дані обліку для управління його економічною безпекою;  

- орієнтуватися в можливостях і обмеженнях застосування облікової-аналітичної інформації в управлінні підприємства; 

- організовувати обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності; 

-  здійснювати моніторинг ефективності забезпечення фінансово-економічної безпеки 

- розробляти систему оцінювання заходів щодо протидії загрозам та ризикам діяльності підприємства. 

 

набути соціальних навичок (soft-skills): 

 здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 

 можливість проводити власні наукові дослідження, оцінку та узагальнення по діагностиці обліково-аналітичного забезпечення 

управлінської діяльності на високому рівні;  

 володіння навичками застосування аналітичного та методичного інструментарію для розуміння логіки прийняття господарських 
рішень різними суб'єктами організаційно-управлінської структури підприємства. 

 
6. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ: 



Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 26 

практичні 26 

самостійна робота 68 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 120 

 

7. ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ: 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний\ вибірковий 

2020 2 051 «Економіка» 1 вибіркова 

 

8. Пререквізити 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення управлінської діяльності"   значно підвищиться, якщо 

студент попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Облік і аудит»,  «Теорія та менеджмент організації», «Мікроекономіка та 

макроекономіка», «Економіка підприємств», «Фінанси, податки та податкова система»,  «Стратегічне управління».  

 
 

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 
проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для 
комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 

10. Політика дисципліни 

 



При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 

 

Академічна доброчесність:  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності» 

(http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0

%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf), який визначає цінності, якими керуються учасники університетської спільноти 

Центральноукраїнського національного технічного університету і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 

 

         Відвідування занять 
 

Здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-кваліфікаційного рівня зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. 

Дотримуватися етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з навчальної 

та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда 

по темі. Без особистої присутності здобувача підсумковий контроль не проводиться. 

 

Поведінка на заняттях 
 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 
 

11. Навчально - методична карта дисципліни 

 

Тема Форма діяльності 

(заняття)*лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота) 

Матеріали Література, 

інформаційні ресурси 

Самостійна  

робота 

Завдання, 

год 

http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf


Тема 1. Теоретичні засади обліково-аналітичного 

забезпечення управлінської діяльності (2 год) 

    Облік та аналіз в системі управління 

підприємством. Види обліку. Концептуальна модель 

функції обліку. Схема формуання інформації за видами 

обліку для організації управління розвитком. Обліково-

аналітичне забезпечення, його мета, функції, стадії. 

Система обліково-аналітичного забезпечення. Структурні 

складові обліково-аналітичної системи. Сутність 

обліково-аналітичного забезпечення управлінської 

діяльності підприємства, механізм його дії. 

Лекція, самостійна 

робота 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

4,5,6,8,11,21,24,35 Аналітична робота із статтями, 

що входять в наукометричні 

бази Scopus, WoS за тематикою 

лекцій, їх реферування до 1 

сторінки кожна 

(18) 

Есе 

Тема 2. Організація обліково-аналітичного 

забезпечення управлінської діяльності (4 год) 

      Системний підхід до організації обліково-аналітичного 

забезпечення управлінської діяльності підприємства. 

Обліково-аналітична діяльність у системі забезпечення 

економічної безпеки підприємства.  Угрупування 

персоналу та доступу до інформації в системі управління. 

Аналітична функція професійного бухгалтера. Складові 

аналітичної компетенції.  

Лекція, самостійна 

робота 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

4,5,16,18,24,28 Кейс 

Тема 3. Діагностика, як інструмент обліково-

аналітичного забезпечення управлінської діяльності (4 

год) 

 Методика формування обліково-аналітичної інформації в 

умовах управління суб'єктом господарювання. 

Методологічні аспекти діагностування обліково-

аналітичного забезпечення управлінської діяльності 

підприємства. Об'єкт економічного діагностування. 

Методи та прийоми бухгалтерського обліку та аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємства, що 

використовуються при управлінні підприємством. 

Інструментарій оцінювання стану та рівня  обліково-

аналітичного забезпечення управлінської діяльності  

підприємства. 

 

Лекція, дискусія Презентація, 

методичні 

вказівки 

4,5,10 Презентаційна робота із  

представлення гарних практик 

діагностики обліково-

аналітичного забезпечення 

управлінської діяльності. 

Опрацювання на вдосконалення 

проектів 

(1 good practice до кожного 

заняття) 

(10 год) 

Кейси 

Тема 4. Облікові технології управління 

ризиками на  підприємстві (2 год) 

Лекція, дискусія Посібник, 

методичні 

вказівки, 

5,7,17,29,  Кейси 



Ризик, ідентифікація ризику. Методи управління 

ризиком. Суть проблеми облікового забезпечення 

управління ризиками. Ризик-причина, ризик-

наслідок. Принцип обачності дій, принцип 

чутливості до ризику. Види ризику та їх 

взаємозв'язок із об'єктами бухгалтерського обліку. 

Аналіз впливу ризику на вартісний вимір об'єктів 

бухгалтерського обліку. Інструменти 

бухгалтерського обліку для управління ризиками в 

системі економічної безпеки: оцінка та 

резервування. Справедлива вартість. Облікові 

технології управління ризиками. Обґрунтованість 

розміру резервів, фактичне забезпечення створених 

резервів відповідними активами.  

 

презентація 

Тема 5. Напрями удосконалення облікової системи з 

метою забезпечення економічної безпеки суб'єктів 

господарювання(2 год) 

Управління знаннями у системі обліково-аналітичного 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Впровадження інновацій на підприємстві і функціонування 

системи обліково-аналітичного забезпечення економічної 

безпеки підприємства. Наслідки інновацій в контексті 

активізації процесів з економічної безпеки підприємства. 

Концепція системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління інноваційним розвитком підприємства. 

Облікові моделі. 

 

Лекція, дискусія презентація 5,7,6,39 Кейси 

Тема 6. Управлінська звітність як джерело 

інформаційного забезпечення (2 год) 

Зв'язок інформаційних потоків в рамках обліково-

аналітичного забезпечення управління з виокремленням 

місця управлінського обліку в межах єдиної 

інформаційної бази; внутрішні фактори, що впливають на 

формування управлінського обліку та склад 

управлінської звітності; взаємозв’язок облікових регістрів 

та видів управлінської звітності; структура руху 

інформації в системі управлінського обліку; етапи 

формування системи управлінського обліку і звітності на 

підприємствах 

Лекція, дискусія Методичні 

вказівки, 

презентація 

4,7,10,20 Кейси 



Тема 7. Обліково-аналітичне забезпечення 

внутрішнього аудиту системи управління 

підприємством (2 год) 

 

Інформація статистичного, податкового й управлінського 

обліку. Організація облікового процесу  при забезпеченні 

внутрішнього аудиту системи управління підприємством. 

Структурно-логічна схема формування обліково-

аналітичного забезпечення внутрішнього аудиту системи 

управління підприємством 

Лекція, дискусія Презентація , 

методичні 

вказівки 

1,2,3,20,21 Кейси 

Тема 8. Система оцінювання ефективності заходів  з 

обліково-аналітичного забезпечення управлінської 

діяльності: good/bad practices (2 год)  

Вимоги до облікової інформації для аналізу результатів 

діяльності. Єдність  систем нормування, планування, 

обліку, аналізу, аудиту і контролю, взаємодіючих і 

поєднаних через інформаційні потоки. Вимоги до 

обліково-аналітичного забезпечення: облікова політика 

підприємства, критерії ефективності управління, регістри 

бухгалтерського обліку, фінансова звітність, статистична 

звітність внутрішньогосподарська звітність.  

 

 

Симуляція Методичні 

вказівки 
10,22,24 Симуляційна гра: Розробка, 

впровадження системи обліково-

аналітичного забезпечення в 

керовану структуру підприємства, 

спрямовану на ефективний 

розвиток  

(40 год) 

Проект 

Тема 9. Оцінка та моніторинг  реалізації стратегії 

управління на підприємстві  із застосуванням 

збалансованої системи обліково-аналітичних 

показників( 4 год) 

 

Процесно-орієнтовані моделі обліку. Інформаційна 

підтримка стратегічного управління бізнес-процесів 

підприємства. Аналітичні й прогнозуючі системи (OLAP, 

CRM, B2B), драйвери витрат, ієрархія драйверів АВС 

технології. Система оцінки ефективності стратегічних 

заходів зі зниження загроз та ризиків діяльності 

підприємства. 

  

Симуляція Презентація 15,16,18,24,28,43 Проект 

Тема 10. Сучасні інноваційні методи та інструменти 

обліково-аналітичного забезпечення управлінської 

діяльності  (2 год) 

Симуляція Презентація 6,15,22,24 Проект 



 

 

12. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Рейтинг аспіранта із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з 

навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 50 балів. 

Вимоги до 

письмової роботи 

Впродовж семестру кожен аспірант має підготувати: 

- есе на запропоновану тему;  

- розрахунково-аналітичну роботу, що стосується розробки та впровадження системи обліково-аналітичного 

забезпечення в керовану структуру підприємства,  спрямовану на ефективний розвиток ;  

- кейс. 

Усі письмові роботи мають бути подані до початку заліково-екзаменаційної сесії. Відсутність письмових робіт не 

допустима. У разі дистанційного навчання, письмові роботи подаються на електронну пошту викладачеві. Усі 

письмові роботи перевіряються на антиплагіат.  

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність усіх письмових робіт. 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Колоквіум за теоретичними темами 20 

Комплексне практичне індивідуальне завдання 30 

Екзамен (теми 1 - 10) – тести, завдання, кейси 50 

 Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 82-89 добре 

C 74-81 добре 

D 64-73 задовільно 

E 60-63 достатньо 



FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

13. Рекомендована література: 

Основна 

 1.  Аудит: Застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці України: Навчальний посібник. – К.: ТОВ „ІАМЦ АУ 
„Статус‖, 2005. –С. 7-22. 

2. Аудиторський висновок про виконання завдань з аудиту спеціального призначення: МСА 800 // Міжнародні стандарти аудиту, 
надання впевненості та етики. Видання 2004р.: Пер. з англ. – К.: ТОВ ―ІАМЦАУ ‖ ―СТАТУС ‖, 2004. – С. 574-589. 

3. Аудиторський висновок про фінансову звітність: МСА 700 // Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 
2004р.: Пер. з англ. – К.: ТОВ ―ІАМЦАУ ‖ ―СТАТУС ‖, 2004. – С. 541-554. 

4. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.В. Канурна та ін. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 

480 с.  

5.  Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: монографія. К.: КНЕУ, 2012. 305 с.  

6. Гоголь Т.А. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання: монографія / за 

заг. ред. д.е.н., проф. Білопольського О. М. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. 372 с.  

7. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Дави дюк та ін. – Житомир: ПП 

«Рута», 2002. – 544 с.  

8.  Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. пособ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 359 с.  

9.  Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 443 c.  

10. Кузнецова С.А. Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання: автореф. дис... д-ра екон. наук : 

08.00.09 / С.А. Кузнецова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К., 2009. - 35 с.  

11. Кузнецова С.А. Організація облікової інформації в управлінні суб’єктів господарювання : [монографія]. – Мелитополь: ТОВ 

«Видавничий будинок ММД», 2008. – 224 с.  

12. Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и результатами производственной деятельности: (Монография). – М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2002. – 176 с. 

13. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підруч. для вузів / Л.В. Нападовська. – 2-ге вид. доопрац. та допов. – К. : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2010. – 648 с.  

14. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон,   Д. Колдуэлл: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 

1994. – 496 с.  

15. Облікова політика: навчальний посібник / за ред. Г.М. Давидова. – К.: «Знання», 2010. – 479 с.  

16. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. Наукове видання. – Харків: 

Вид. ХНЕУ, 2007. – 276 с.  



17. Пісаревский І. М. Управління ризиками : [навч. посібник] / І. М. Пісаревський, О. Д. Стешенко. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 124 с.  

18. Плаус С.Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ.- М.: Информационно-издательский дом ―Филинъ‖, 1998.- 368 с.  

19. Податковий Кодекс України від 2.12.2010 року № 2755-VI.  

20. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: URL: http://zakon.rada.gov.ua.  

Попова П.В., Маслов Б.Г., Маслова И.А. Основные теоретические принципы построения учетно-аналитической системы // Финансовый 

менеджмент. – 2003. -  № 5. – С. 8-15. 

21.Пояснення управлінського персоналу: МСА 580 // Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2004 року: 

Пер. з англ.. – К.: ТОВ „ІАМЦ АУ „Статус‖, 2004. – С. 536-540. 

22. Пушкар. М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): Монографія. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 334 с. 

23. Реслер М. В. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту: монографія. Ужгород: Ліра. 2013.  

24. Садовська І. Б., Мачулка О. В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: монографія. Луцьк: Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, 2013. 228 с.  

25. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с. 

26. Управленческий учет: Учеб. пособ. / Под редакцией А.Д. Шеремета. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – 512 с. 

27. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с. 

28. Шкабура М.О. Системний підхід до формування облікової політики підприємства, «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – 

Випуск 9 (33). – Ч.3. – 2012.  

 

Допоміжна 

 

29. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посібн. / В.О. Василенко. – К. : ЦНЛ, 2005. – 504 с.  

30. Деєва Н. М. Фінансовий аналіз: Навч.посіб./ Н. М. Деєва, О. І. Дедіков – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.  

31. Економічна безпека: підручник /авт. кол.; за ред. д-ра екон 12. Олійник О. В., Соснін О. В., Шиманський Л. Є. Політико-правові 

аспекти формування інформаційного суспільства суверенної і незалежної держави [Електронний ресурс] - Режим доступу : 

http://old.niss.gov.ua/book/Sosnin_2.htm  

32. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб. /В. С. Лень. – К.: Знання – Прес, 2006. – 317 с. 

33. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів 

України № 356 від 29.12.2000 р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

34. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України 

№ 433 від 28.03.13 р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

35. Мошенський С. З. Олійник О. В. Економічний аналіз: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП 

«Рута», 2007. – 704 с. 

36. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : 

наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  



37. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація. Автореферат дис.... д-ра 

экон. наук: 08.00.09 / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – 36 с.  

38. Організація бухгалтерського обліку :[ навч. посіб]. / Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. – К.: Центр учбової 

літератури, 2011. – 564 с.  

39. Орлов П.І. Основи економічної безпеки фірми / П.І. Орлов, В.Є. Духов. – Х. : ТОВ «Прометей-Прес», 2004. – 284 с.  

40. Островерха Р. Е. Організація обліку: навч. посіб. /Р. Е. Островерха – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 

2012. – 568 с. 

41. Охотник С. И. Управленческий учет: продвинутый курс, 3-е издание. Днепропетровск: «Акцент ПП». 2014. 500 с. 

42. Нападовская Л. Методологические основы управленческого учета // Бухгалтерський учет и аудит. – 2004. - № 4. – С. 26-30. 

43. Піскунова Н.В. Принципи формування облікової політики та чинники впливу на її вибір // Наукові записки. Серія «Економіка». – 

2013. – Випуск 23. – С.174-177.  

44. Юзва Р.П. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств спиртової промисловості: автореф. дис. канд. 

екон. наук: 08.00.09 / Р.П. Юзва ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2011. – 20 с.  

 

 

 Інформаційні ресурси 

1.  http://zakon.rada.gov.ua.  

2. http://www.liga.kiev.ua  
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5.  http://ua-info.biz/legal/basesi/ua  
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7.  http://www.nibu.factor.ua  

 


